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JR SHIPPING ANNO NU
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VISIE, FEITEN EN CIJFERS
Met dit jaarbericht informeert rederijgroep JR Shipping haar vennootrelaties en overige belangstellenden over
de ontwikkelingen die zich in 2012 binnen de diverse scheepvaartmarkten en de bedrijfsvoering hebben voorgedaan. De verschillende hoofdstukken bieden een terugblik op de marktomstandigheden van het betreffende
boekjaar, de vlootprestaties, de eventuele investeringsprojecten en –mogelijkheden en het hiermee samenhangende
rederijbeleid. De informatie wordt afgesloten met een vooruitblik naar 2013 en een gedetailleerd vlootoverzicht.
Aan de samenstelling van JR Shipping Anno Nu 2012 is de grootst mogelijke zorg besteed. Op de geboden
feiten en cijfers heeft echter geen accountantscontrole plaatsgevonden. Aan de geboden informatie kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
Harlingen, maart 2013
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Over JR Shipping
JR Shipping, gevestigd in Harlingen, is opgericht in 1993 als kapitein/eigenaarbedrijf, actief in de multipurpose
vaart. Na succesvolle exploitatie van een kleine vloot compacte multipurpose schepen besloot de rederij zich
vanaf 2000 toe te leggen op de dan sterk groeiende markt voor containerfeeder schepen. Het vlootbeleid is
gericht op een goede positie in alle capaciteitssegmenten van deze markt. De onderneming groeit en weet, met
het vertrouwen van een grote groep investeerders, een vloot op te bouwen van 23 schepen, variërend in capaciteit
van 340 tot 1.440 TEU.
Tot de crisis, die uitbreekt in 2008, profiteren de rederij en haar investeerders van bovengemiddeld goede exploitatieopbrengsten. Zodra de gevolgen van de crisis zich doen gelden in de scheepvaartindustrie, begint een nooit
eerder vertoond tariefverval en zakken de exploitatieopbrengsten tot ver onder kostprijsniveau. De rederijgroep
weet tijdig de juiste crisismaatregelen te treffen en daarmee te voorkomen dat schepen failliet gaan. Als in de
tweede helft van 2011 het gevreesde ‘dubbele dip’ scenario werkelijkheid wordt, is de situatie haast onhoudbaar.
Overal ter wereld gaan schepen failliet. De rederijgroep is genoodzaakt een scheidslijn te trekken tussen ‘redbare’
en ‘niet redbare’ schepen. Begin 2012 gaat een aantal ‘niet redbare’ schepen failliet. Voor de ‘redbare’ schepen
weet de rederijgroep bij banken en investeerders draagvlak te creëren voor een ingrijpend herstructureringsplan dat een werkbare continuïteitsbasis biedt.
De situatie per eind 2012 wordt door de rederijdirectie getypeerd als ‘stabiele zijligging’. In die hoedanigheid
gaat de rederij in 2013 een nieuwe fase in. Dat in 2013 het 20-jarig jubileum plaatsvindt, roept, gezien de
marktomstandigheden, gemengde gevoelens op. Feit is dat de rederijdirectie en alle medewerkers een huzarenstuk hebben geleverd door de extreme crisis überhaupt te overleven en voor een groot deel van haar vloot een
werkbare uitgangspositie te realiseren. De nieuwe fase die met het jubileum samenvalt behelst een verdere,
versnelde uitvoering van het eerder geformuleerde diversificatiebeleid. Speerpunten zijn:
P Consolidatie van haar positie op de containerfeeder markt met de 16 bestaande schepen.
P Expansie op de multipurpose markt door uitbreiding van het aantal eigen schepen en scheepsmanagementdiensten aan derden.
P		Verdere ontwikkeling van service- en accommodatieschepen en innovatieve serviceconcepten voor de offshore
windmolenindustrie.
Tot begin 2012, het moment waarop een einde kwam aan de bevoorrechte positie van de rederijgroep om al haar
schepen ondanks de crisisomstandigheden in de vaart te houden, vertegenwoordigde de vloot een investeringswaarde van circa € 552 miljoen. Hierin is voor ruim € 209 miljoen aan eigen vermogen geïnvesteerd door circa
3.500 vennootrelaties. Als gevolg van de aanhoudende crisis is een groot deel van dit eigen vermogen verloren
gegaan. Waar mogelijk, blijft de rederijgroep zich bij de nog in exploitatie zijnde schepen inzetten voor vermogensherstel. De actuele waarde van de vloot laat zich momenteel niet in harde cijfers uitdrukken. Feit is, dat de
restwaarde van schepen door de verslechterde marktomstandigheden afgenomen is. De rederijgroep, die altijd
de groots mogelijke transparantie betracht, blijft haar investeerders/vennootrelaties systematisch op de hoogte
houden van de ontwikkelingen - onder meer via haar jaarverslagen, maar ook via periodieke nieuwsbrieven
en de bedrijfswebsite, www.jrshipping.nl.
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Van de directie

Ondernemen vanuit
een stabiele zijligging
Met 2012 sluit onze rederijgroep een vierde crisisjaar op rij af. Het was een jaar met twee gezichten. In januari
kwam een einde aan onze bevoorrechte positie om al onze schepen in de vaart te kunnen houden. De scheidslijn tussen ‘redbaar’ en ‘niet redbaar’ was dunner dan ooit. Voor vijf schepen was een faillissementsaanvraag
onvermijdelijk. Twee schepen moesten uit exploitatie worden genomen in afwachting van verdere saneringsmaatregelen. Dit past in het beeld van de aanhoudende reeks van faillissementen om ons heen, in Nederland en
Duitsland alleen al circa 150. Dat neemt niet weg dat we elk faillissement hebben ervaren als nederlaag en de
gang van zaken diep betreuren.
De andere kant van de medaille is dat voor het grootste deel van de vloot een unieke herstructurering heeft
plaatsgevonden. Voor elf schepen is een nieuw exploitatiemodel gerealiseerd, waar de financierende bank zeer
gunstige financieringsvoorwaarden heeft geboden. Investeerders in deze schepen hebben zich direct solidair
getoond. Met de plannen, met elkaar en met het rederijbeleid. Met de herfinanciering is tot minimaal 2014 een
betrouwbare en werkbare basis gelegd voor de gewenste continuïteit. Alle partijen hebben erbij gewonnen. De
bank heeft haar risico’s beter kunnen spreiden. De rederij kan haar vloot op niveau houden en de exploitatie
zekerstellen. Last but not least: voor de betrokken investeerders is het perspectief van vermogensherstel toegenomen.
Met de realisatie van de nieuwe financierings- en exploitatiestructuur is voor de rederijgroep een situatie bereikt,
die vergeleken kan worden met een stabiele zijligging. De patiënt is buiten levensgevaar, maar de weg naar volledig
herstel is nog lang en ligt bezaaid met hindernissen. De eerste en alles bepalende voorwaarde voor een gezondere
toekomst is marktherstel. Begin 2013 is in die zin nog nauwelijks hoopgevend te noemen. Maar er zijn voorzichtige signalen die wijzen op lichte verbetering in de loop van 2013 en een verder aantrekkende economie in
2014. Het zou een bijzonder geschenk zijn voor onze rederijgroep, die in 2013 haar 20-jarig jubileum beleeft.
Marktherstel is allesbepalend voor de toekomst van onze industrie en organisatie. Daarnaast zien wij ons in de
huidige situatie genoodzaakt onze organisatie op verschillende punten te versterken om na de crisis een rol van
betekenis te blijven spelen. We moeten ons als ondernemers op nieuwe kansen en mogelijkheden durven te richten,
wat soms tot paradoxale beslissingen kan leiden. Het minst voor de hand liggende onder de huidige, nog steeds
fragiele marktomstandigheden is nadenken over nieuwe investeringen en eventuele vlootuitbreiding. Toch is
het momentum wel degelijk daar. Onze rederijgroep heeft goede uitgangspunten gecreëerd om de crisis te
doorstaan en moet in 2013 alle mogelijkheden aangrijpen om de basis onder de organisatie te verbreden, waarbij
het vertrouwen van investeerders een sleutelvoorwaarde is.
Onze positie op de markt voor containerfeeder schepen blijven we met alle voorhanden zijnde kennis en slagkracht verdedigen. Dit blijft de belangrijkste pijler onder onze onderneming. Als tweede belangrijke pijler
hebben we de markt voor multipurpose vaart benoemd, waarbij wij ons concentreren op short sea shipping met
brandstofefficiënte schepen. Naast eventuele acquisitie van nieuwe en bestaande schepen voor onze eigen
vloot, richten we ons op beheer van schepen van derden. Tot slot koesteren we ambities op een bijzondere
markt die zijn eigen dynamiek heeft, de markt van duurzame energie. December 2012 heeft SeaZip Offshore
Service haar eerste serviceschepen opgeleverd gekregen, ontworpen voor personen- en goederenvervoer naar
en van offshore windmolenparken.
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In deze editie van Anno Nu kijken we als directie terug op een jaar met twee gezichten. We hebben gevoelige
nederlagen moeten incasseren, maar we hebben ook een overwinning behaald op onze hardnekkige vijand die
crisis heet. Dankzij die overwinning kunnen we nog steeds vooruitblikken. Dat doen we dan ook in het laatste
hoofdstuk van dit jaarverslag dat een veelzijdig beeld geeft van een rederijorganisatie die bij zware tegenwind
op koers weet te blijven.
Harlingen, maart 2013

Jan Reier Arends
Directie JR Shipping BV

Sander Schakelaar

Jari van Niejenhuis
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1		 MARKTKLIMAAT 2012
De ‘dubbele dip’ die zich halverwege 2011 op alle scheepvaartmarkten deed gelden heeft
ook het marktklimaat van 2012 bepaald. De tarieven voor containerfeeder schepen waren
nog steeds extreem laag. Ook op de markt voor multipurpose schepen, waarop de rederijgroep sinds 2011 actief is, lagen de tarieven ver onder het meerjarig gemiddelde. De
gevolgen voor de wereldwijde koopvaardijvloot zijn desastreus. Faillissementen en rode
cijfers kenmerken 2012. Toch was er, kort voor de jaarwisseling, ook goed nieuws: tegen
het geldende marktsentiment in wist de rederijgroep voor een groot deel van haar vloot
een uniek herstructureringsprogramma te realiseren. Daarmee is een belangrijke basis gelegd
om te overleven, op voorwaarde dat de markt de komende jaren aantrekt.

De exploitatie van containerfeeder schepen blijft voor rederijgroep JR Shipping een kernactiviteit. De nadruk
ligt op consolidatie bij nog steeds erbarmelijke marktomstandigheden. Met de realisatie van het herfinancieringprogramma voor elf schepen is, in de woorden van de rederijdirectie, een ‘stabiele zijligging’ ontstaan, die de
rust en ruimte biedt om wezenlijke stappen te zetten in het enkele jaren geleden uitgestippelde diversificatiebeleid. Dit beleid rust op drie pijlers: exploitatie van de bestaande containerfeeder vloot (16 schepen), uitbreiding
van activiteiten op de markt voor multipurpose schepen en maritieme dienstverlening aan de offshore windmolenindustrie. Op de multipurpose markt, die in 2012 eveneens gebukt ging onder de crisisomstandigheden,
volgt de rederij een tweesporenbeleid: exploitatie van eigen schepen (op dit moment 2) en dienstverlening in
scheepsmanagement aan collega-rederijen en kapitein/eigenaren. In 2012 is voor diverse schepen van derden
het beheer gevoerd. Een uniek voorbeeld binnen deze vorm van dienstverlening is de clipper Stad Amsterdam,
waarvoor JR Shipping sinds december 2012 uitvoering geeft aan alle scheepsmanagementtaken. Met de Stad
Amsterdam, een replica van een historische negentiende-eeuwse clipper, worden passagiersreizen gemaakt en
bedrijfsevenementen georganiseerd. Voor wat betreft de maritieme dienstverlening aan de groeiende offshore
windmolenindustrie deed zich met de oplevering van de eerste twee SeaZip offshore service catamarans in 2012
een mijlpaal voor. Gezien de specialistische dienstverlening, de relatief kleinschalige financieringsprojecten en
het maatschappelijke belang, kent de markt voor offshore windenergie zijn eigen dynamiek.

’s Werelds grootste containerschip CMA CGM Marco Polo
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Algemene marktontwikkelingen
De mondiale conjuncturele ontwikkeling was in 2012 zwakker dan vooraf is ingeschat. Europa beleeft een
duidelijke recessie. De Amerikaanse economie heeft weliswaar enige groei laten zien, maar ook deze bleef duidelijk
achter bij de verwachtingen. Een zelfde beeld van tegenvallende groei zien we tevens terug bij veel opkomende
economieën. Dit heeft deels te maken met de remmende werking die wordt veroorzaakt door de recessie in
Europa. De tegenvallende mondiale economische groei van slechts 1,4% zien we terug in de teleurstellende
groeicijfers van de wereldhandel (slechts + 2,8%). Gelukkig voorziet de OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development) weer een toename van de voor de scheepvaartindustrie zo belangrijke groei
van de wereldhandel. Voor 2013 verwacht men een toename van + 4,7% en voor 2014 + 6%.
Ten opzichte van een uiteindelijke groei van 7,1% in 2011, is de groei van het wereldwijde containertransport
in 2012 fors achtergebleven met slechts 4,1%. Dit, terwijl de meerjarige gemiddelde groei in voorafgaande jaren
minimaal 8% per jaar bedroeg. Hierbij doet zich een extra zorgelijke ontwikkeling voor: de groei waarvan nog
enigszins sprake was, manifesteerde zich niet binnen die industrie- en handelssegmenten die tot nu toe steeds
de motor van de container transportindustrie hebben gevormd. Vooral Europa springt er in negatieve zin uit.
Het containertransport van Azië naar Europa is in 2012 met maar liefst 4,5% gekrompen. Het transport van
Noord-Amerika naar Europa viel met 5,7% terug. Buiten de reguliere hoofdroutes van de containervaart groeit
het transportvolume echter wel. Het transport tussen Azië en Zuid-Amerika groeide bijvoorbeeld met ruim
12%. De noord-zuiddiensten tussen Europa en Afrika namen met 9,1% toe en ook binnen Azië zelf kwam de
groei nog altijd uit op 6,7%.
De tegenvallende groei in de vraag naar containertransport viel in 2012 samen met een zeer nadelige toename
van beschikbare scheepscapaciteit. Het aantal beschikbare ‘kleine’ containerschepen (minder dan 10.000 TEU)
nam in 2012 weliswaar verder af, maar hiermee viel niet te vermijden dat de totale scheepscapaciteit met circa
1,04 miljoen TEU toenam, wat neerkomt op 6,7% meer capaciteit. Duidelijk is dat er op basis van de achterliggende
jaren van economische groei en perspectiefvolle vooruitzichten voor de scheepvaartindustrie teveel grote containerschepen zijn besteld, die in 2012 in de vaart zijn gekomen. Het gaat in totaal om 52 schepen in de categorie
boven de 10.000 TEU (totale capaciteit ± 670.000 TEU). Doordat de beschikbare capaciteit sterker gegroeid is
dan de marktvraag, is de disbalans tussen vraag en aanbod in de markt voor intercontinentaal containertransport
onvoldoende verbeterd. Er zijn maatregelen getroffen. Een aantal schepen is tijdelijk opgelegd en daarnaast gaan
scheepseigenaren steeds vaker over op slow steaming, wat erop neerkomt dat er bewust vertraagd wordt gevaren.
Hiermee wordt enerzijds het brandstofverbruik teruggedrongen en anderzijds ruimte gecreëerd om extra schepen
in te zetten. Ondanks dergelijke maatregelen is de disbalans nauwelijks verbeterd. De gevolgen zijn enorm. PP
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kapitaalproblemen te tackelen, drukt de schuldenlast zo zwaar op de exploitatie dat er geen perspectief meer
is op herstel van het geïnvesteerde vermogen. Daar komt bij dat de actuele en toekomstige marktwaarde van de
schepen als gevolg van de extreme crisisomstandigheden scherp is gedaald, waardoor de opbrengsten bij directe
of latere verhandeling op de tweedehands markt dramatisch laag zijn, voor zover er überhaupt serieuze kopers te
vinden zijn.
De hoge schuldenlast en de lage restwaarde zorgen er samen voor dat er bij banken en investeerders vaak geen
draagvlak meer is voor eventuele herstructureringsinspanningen. Ze zouden nauwelijks zinvol of verantwoord
zijn. De enige uitweg voor deze ‘niet redbare’ schepen is een faillissement. Naar schatting zijn er tot ultimo 2012
alleen al in Nederland en Duitsland circa 150 zeeschepen failliet gegaan. De verwachting voor 2013 is dat deze
trend zich versterkt doorzet. Ook rederijgroep JR Shipping kon niet aan dit slechtst denkbare scenario ontkomen.
Schepen die met de beste wil van de wereld geen enkel perspectief meer lieten zien op herstel van geïnvesteerd
vermogen vanaf het moment dat zich betere marktomstandigheden zullen voordoen, moesten worden opgegeven.
Door een bijzondere herstructureringsmaatregel voor een groot aantal ‘redbare’ schepen, lijkt de situatie per eind
2012 onder controle. Of zich in 2013 geen faillissementen meer zullen voordoen, valt niet met zekerheid te zeggen.

Containerfeeder markt in crisis
Daar waar de markt voor intercontinentale containervaart in 2008 al directe gevolgen van de kredietcrisis ondervond, kreeg de markt voor containerfeeder schepen nog enig respijt. De chartertarieven, die in 2007 een licht
dalende trend kenden, kwamen in 2008 wel voor het eerst sinds lange tijd serieus onder druk te staan. Dit was
op de eerste plaats te herleiden tot een zekere mate van overcapaciteit. In overeenstemming met het cyclische
karakter van alle scheepvaartmarkten zijn er in 2007 en 2008 relatief veel nieuwe schepen in de vaart gebracht, als
antwoord op de toenemende vraag naar capaciteit die samenhing met de economische groei van een grote reeks
van jaren. Echter, de wereldeconomie begon te haperen en de lichte overcapaciteit deed direct zijn invloed
gelden op de chartertarieven. Afhankelijk van de capaciteitsklassen deden zich tariefdalingen voor van 10 tot
25% onder het toen geldende meerjarig gemiddelde. Rond de zomer van 2008 bleek zelfs dat het lang niet altijd
vanzelfsprekend was om voor schepen die vrij kwamen nieuwe chartercontracten af te sluiten. Er moest soms
dagen tot zelfs enkele weken worden gewacht voordat schepen weer konden gaan varen. Het was duidelijk dat de

vette jaren voorbij waren, maar er was geen reden tot al te grote zorgen. De ervaring was dat extreme hoogte- en
dieptepunten meestal van korte duur zijn. Prognoses voor de groei van het wereldwijde containertransport
werden bijgesteld, maar waren nog altijd positief. Dit neemt niet weg dat de tarieven vanaf september 2008
zwaar onderuit gingen.
Dit veranderde drastisch in 2009. Met de kredietcrisis als aanjager, kwam de wereld in een recessie terecht. De
containerfeeder vaart, die toch al kampte met overcapaciteit, kreeg hier buitengewoon zwaar onder te lijden.
De afkalving van de tarieven zette versneld door, ernstiger dan iedereen ooit voor mogelijk had gehouden.
Middelgrote schepen als die uit de Volharding 750 TEU serie bijvoorbeeld, genereerden nadat ze in de vaart
zijn genomen (sinds 2003) dagomzetten die hoger lagen dan de begrote € 7.500,-. Vanaf 2007 daalde de omzet
naar circa € 6.000,- per dag. Eind 2008 was de situatie met een dagomzet van € 4.500,- per dag nog net werkbaar. Aangenomen werd dat de bodem hiermee nagenoeg was bereikt, maar dat was allerminst het geval. De
absolute bodem van de markt werd voorjaar 2009 bereikt. Vanaf voorjaar 2009 bracht dit scheepstype nog maar
net € 2.500,- per dag op, onvoldoende om zelfs maar quitte te spelen. Er moest geld bij. Dezelfde 750 TEU serie
was begin 2012, nadat de ‘dubbele dip’ een feit was en de scheepvaartindustrie opnieuw extreem werd geraakt,
voor de rederij aanleiding om bij de financierende bank, HSH Nordbank, de noodklok te luiden. Dankzij een
uniek herstructureringsprogramma, zijn de exploitatievoorwaarden en kansen op vermogensherstel voor elf
schepen die door de HSH Nordbank zijn gefinancierd aanzienlijk verbeterd. Wat de herstructurering precies
behelst en hoe het proces tot aan de realisatie is verlopen, wordt in volgende hoofdstukken uitgebreid toegelicht.

Reddingsmaatregelen voor containerfeeder schepen
Aan de herstructurering zijn voor deze en alle andere schepen diverse ondersteunings- en reddingsmaatregelen
vooraf gegaan. Toen duidelijk werd welke enorme impact de crisis zou hebben, is in 2009 in korte tijd en in
nauwe samenwerking met de diverse banken en de investeerders een collectief ‘noodfonds’ in het leven geroepen,
JR Vloot Support CV. De scheeps-CV’s die in liquiditeitsproblemen dreigden te komen, konden werkkapitaalleningen uit dit fonds opnemen. Van deze mogelijkheid is direct op grote schaal gebruik gemaakt, met als gevolg
dat het fonds eind 2009 was opgebruikt. JR Vloot Support CV bleek op dat moment de enige juiste overlevingsstrategie te zijn tegen het licht van de toen heersende urgentie van een extreem slechte markt. Dat het niet bij
deze maatregel alleen kon blijven, was toen al duidelijk. De rederijdirectie kondigde in haar jaarverslag over
2009 aan dat vervolgmaatregelen onvermijdelijk zouden zijn.
Eind 2009 leek het absolute dieptepunt in de markt bereikt. Aan de ‘vrije val’ kwam een einde, maar de aangerichte
schade was enorm en duidelijk was dat het nog lange tijd zou vergen voor er sprake zou zijn van serieus marktherstel. Begin 2010 stabiliseerde de markt op het toen geldende zeer slechte tariefniveau. De situatie was rampzalig: in sommige gevallen moesten schepen in afwachting van emplooi worden opgelegd. Schepen die wel bleven
varen, genereerden omzetten die niet kostendekkend waren. Met die omstandigheden als uitgangspunt en in
navolging op de collectieve overbruggingsmaatregel, is de rederijdirectie aan de slag gegaan met reddingsmaatregelen per individueel schip. Tot deze koers is besloten, omdat de verschillen per schip zo groot waren, dat er
geen gemene deler viel aan te wijzen. In de loop van 2010 zijn voor vrijwel alle schepen oplossingen gerealiseerd,
waarbij ook de banken betrokken waren door rente- en aflossingsverplichtingen op te schorten en soms extra
werkkapitaal te verstrekken. De tarieven begonnen zich in die periode iets te herstellen, maar stonden nog altijd
ver af van een enigszins werkbaar niveau. Bij de diverse reddingsacties, waarbij een stevig beroep is gedaan op
de vennootrelaties, is steeds gekeken naar het perspectief van vermogensherstel bij behoudende voorspellingen
voor de marktontwikkeling na de crisis. De algemene overtuiging was dat de crisis in de loop van 2011 zou zijn
uitgewoed, ondanks zorgwekkende signalen over de staat waarin Europa verkeerde. De mate waarin herstel van
geïnvesteerd eigen vermogen binnen de gegeven rekenkaders reëel haalbaar was, werd per schip uitgedrukt in
de zogeheten eigen vermogen recovery ratio, een rekenbegrip dat na zijn introductie in het jaarverslag over 2010
nog vaak terug zou keren. In 2011 leek het economisch herstel aanvankelijk door te zetten en leek er werkelijk
een einde te komen aan een zware crisisperiode. Het tariefherstel in de markt voor containerfeeder schepen,
ingezet in de tweede helft van 2010, kreeg de eerste maanden van 2011 een mooi vervolg. De omzetten van de
individuele schepen ontwikkelden zich in lijn met de rekenkaders van de individuele reddingsmaatregelen. De
markt voor grotere schepen, als de recentelijk in de vaart gebracht Baltic Max feeders, leek zich het snelst te
herstellen. Voor het eerst sinds lange tijd was er aanleiding tot enig optimisme.
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Dit voorzichtige optimisme werd rond de zomer van 2011 op pijnlijke wijze gesmoord. Er trad een kentering
op. Tariefdalingen, die eerst nog werden toegeschreven aan de per traditie wat lauwe zomermaanden, zetten na de
zomer door. De eurocrisis escaleerde en het gevreesde ‘dubbele dip’ scenario werd werkelijkheid. In het derde
kwartaal van 2011 moest worden vastgesteld dat voor de markt voor containerfeeder schepen opnieuw een
periode van zwaar weer was aangebroken. Schepen waarvoor in de eerdere korte periode van opleving relatief
kortlopende contracten waren afgesloten, kregen opnieuw te kampen met discontinuïteit in de exploitatie. Voor
zover nieuwe chartercontracten konden worden afgesloten, gebeurde dit tegen steeds lagere tarieven. Aanvankelijk konden
de grotere feeder schepen, waaronder die uit het eerder genoemde Baltic Max segment, redelijk stand houden
maar uiteindelijk kwamen ook deze schepen, net als alle andere capaciteitsklassen, in een neergaande spiraal
terecht.
Ontwikkeling van de chartertarieven voor containerfeeders in e per dag
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Bron: Confeeder Shipping & Chartering, januari 2013
De tweede periode van ernstig tariefsverval bleef aanhouden tot in het eerste kwartaal van 2012 en is kort daarna
tot staan gebracht. Het algemene marktbeeld bleef in 2012 buitengewoon slecht. In een paar nichesegmenten
kon enige terreinwinst worden geboekt. Voor de Baltic Max feeder schepen bijvoorbeeld, konden in de loop van
2012 betere tarieven overeengekomen worden. De tarieven namen toe van circa € 6.500,- naar circa € 8.000,per dag. In het belangrijke segment van de middelgrote feeder schepen (750 tot 800 TEU) konden in het derde
en vierde kwartaal weer voor het eerst chartercontracten boven de grens van € 4.000,- per dag worden gesloten.
De tarieven voor de kleinere feeder schepen bleven echter schommelen rond hetzelfde lage niveau.
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uitstaande scheepsfinanciering hebben kunnen realiseren en veelal extra werkkapitaalfinancieringen nodig hebben
gehad,
7000 is de schuldenlast voor sommige schepen te zwaar geworden in relatie tot factoren als hun restwaarde,
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investeerders nog eens een bijdrage te vragen. Voor de rederij zelf was verdere ondersteuning niet verantwoord,
voor zover hier middelen voor waren gevonden. Ook van de banken viel begrijpelijkerwijs niet veel meer te
verwachten, wat niet wegneemt dat de rederijgroep voor alle schepen is blijven pleiten voor werkbare oplossingen.
Begin 2012 raakten de Elusive en de Electra (660 TEU) in liquiditeitsproblemen. De financierende bank, Rabobank

Shipping, zag geen ruimte meer om de helpende hand te bieden. In januari restte alleen nog een gang naar de
rechtbank, voor een faillissementsaanvraag. Daarmee werd 2012 het jaar waarin definitief een einde kwam aan
de bevoorrechte positie van de rederij die tot dan toe, door alert crisisbeleid, al haar schepen voor de vloot had
weten te behouden. Iets later viel het doek voor de Elation en Elevation (538 TEU) en de Electron (685 TEU).
Twee schepen, de Echo en Eclips, werden in 2012 bij gebrek aan perspectief uit de vaart genomen. De financierende
bank, Commerzbank AG, gaf er de voorkeur aan een gang naar de rechtbank uit te stellen en te proberen een
koper voor de schepen te vinden. Tot die tijd was de bank bereid de operationele kosten van de opgelegde schepen
voor haar rekening te nemen. Een koper werd niet gevonden. Begin 2013 moest ook voor deze schepen alsnog
faillissement worden aangevraagd. De rederijgroep is tot het einde voor haar schepen blijven vechten. Zodra
duidelijk werd dat er geen andere uitweg was dan een faillissement, is de rederij blijven opkomen voor de belangen
van haar investeerders. Bij de afwikkeling van de faillissementen is steeds alles op alles gezet om de schade voor
leveranciers tot een minimum te beperken. Dat veel internationale collega-rederijbedrijven vergelijkbare pijnlijke processen moesten doorlopen, is niet meer dan een schrale troost. Bij alle beslissingen heeft de rederijdirectie
zorgvuldige en zuivere afwegingen gemaakt, wat niet wegneemt dat investeerders zwaar teleurgesteld moesten
worden. De rederijgroep begon 2012 met 23 schepen, eindigde met 18 schepen en wist bij het afsluiten van het
jaar dat voor nog eens 2 schepen het doek zou vallen.
Naast deze weinig rooskleurige conclusie, viel er per eind 2012 ook enig goed nieuws te melden. Naar aanleiding
van dreigende problemen voor de eerder genoemde 750 TEU serie, is de rederijdirectie in een vroeg stadium
in overleg getreden met de financierende bank, HSH Nordbank. Nadat duidelijk werd dat hier geen draagvlak
was voor scheepsspecifieke oplossingen, is onderzocht of een collectieve oplossing mogelijk was voor alle elf
schepen in de JR Shipping vloot waarvoor HSH Nordbank scheepshypotheken heeft verleend. Dit heeft geresulteerd in een tamelijk uniek herstructureringsprogramma, waarmee onder het grootste deel van de vloot een
kansrijke basis is gelegd om de crisis te overbruggen. Marktherstel blijft cruciaal en voor enkele schepen die
buiten dit herstructureringsprogramma vallen is de situatie nog altijd penibel, maar met de nieuwe financieringsvoorwaarden voor elf schepen gaat de rederij een nieuwe fase in. Meer hierover in de hoofdstukken 2, Vlootontwikkeling en 3, De vlootperformance.
Vooralsnog lijkt de trend van 2012 zich in het eerste deel van 2013 voort te zetten. Tot dusverre zijn er nog geen
substantiële tariefsverbeteringen gerealiseerd. Het moge duidelijk zijn dat het absoluut noodzakelijk is dat er in
de loop van 2013 enig tariefsherstel gaat optreden en dat de noodzakelijke marktverbetering in 2014 vervolgens
versterkt doorzet. Blijft marktherstel uit, dan zal blijken dat geen enkele herfinanciering of herstructurering
afdoende is geweest om zeker te stellen dat schepen die in principe ‘redbaar’ zijn de storm werkelijk doorstaan.
Waren de nu gerealiseerde maatregelen niet uitgevoerd, dan waren de meeste schepen in ieder geval verloren
gegaan en had de rederijgroep onvoldoende draagkracht gehad om schepen buiten de gevarenzone verantwoord
te blijven exploiteren. Vooreerst zijn er voldoende signalen die een zeker vertrouwen bieden in de marktontwikkelingen op de middellange termijn, al blijft terughoudendheid bij voorspellingen en aannames geboden.
Wat zeker zal helpen, is de ruimte die de rederijgroep eind 2012 met de geslaagde herstructurering heeft gecreëerd om
serieus werk te maken van eerder geformuleerde diversificatieambities, bedoeld om het fundament onder het
rederijbedrijf te versterken. Meer hierover in de hoofdstukken 5, Organisatie en Bedrijfsvoering en 6, Vooruitblik.

Markt voor multipurpose schepen
Tot de mondiale crisis in 2008 toesloeg in de scheepvaartindustrie, heeft de markt voor multipurpose schepen
een stabiele ontwikkeling doorgemaakt. Het totale ladingvolume voor stukgoed, bulk- en projectladingen kende
tot en met 2008 een geleidelijke stijging. In 2000 werd er in totaal 3.491 miljoen ton aan droge ladingen vervoerd.
In 2008 was dit opgelopen tot circa 5.250 miljoen ton, een stijging van ruim 5,5% per jaar. Vanzelfsprekend is
deze groeiontwikkeling in de recente crisisjaren verstoord. Kenmerkend is dat de lading van deze markt bijzonder
divers is: al dan niet los te storten bulkgoederen, stukgoed, zowel los als in containers, constructie- en bouwmaterialen, machines en onderdelen voor bijvoorbeeld infrastructurele werken en windmolenparken, bijzondere
ladingen als scheepsmotoren, treinstellen en jachten. Een tweede kenmerk is, dat multipurpose schepen in beginsel
op verschillende manieren worden bevracht. De meest voorkomende zijn: verhuur op time charter basis, inzet op
ladingcontracten en losse reisbevrachting. In het eerste geval worden schepen voor een vaste periode verhuurd,
zes of twaalf maanden, bijvoorbeeld. Alle kosten en risico’s komen voor rekening van de hurende partij. In het
tweede geval, bij een ladingcontract, komen de partijen vooraf een bruto tarief per ton vervoerde lading over. PP
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Reiskosten en het risico van schommelingen in het ladingaanbod komen voor rekening van de verhuurder.
Losse reisbevrachting of ‘bevrachting op de spotmarkt’ werkt min of meer hetzelfde, met dit verschil dat de
tarieven pas overeen worden gekomen op het moment dat er concrete lading wordt aangeboden. Deze tarieven
bewegen mee met de actuele beschikbaarheid van capaciteit.
In de jaren voor de crisis overschreed de vraag naar scheepscapaciteit het aanbod. De tarieven voor multipurpose
schepen bevonden zich in medio 2008 dan ook op een absoluut topniveau. Juist omdat er aan het begin van de
crisis geen overschot aan multipurpose schepen was, toonde deze markt in eerste instantie meer veerkracht
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Vanaf het najaar van 2008 zijn de tarieven extreem gedaald, tot ver onder het meerjarig gemiddeld niveau. Voor
multipurpose schepen in de short sea markt (kustvaart) gold dat het volume aan direct beschikbare, losse ladingen
(spot ladingen) daalde. Voor zover er te transporteren lading was, moesten duidelijk lagere tarieven geaccepteerd
worden. Begin 2009 lagen de tarieven rond de 40% onder het gemiddelde van de laatste jaren. Na enig herstel
vanaf eind 2009, zijn de tarieven vanaf het voorjaar van 2011 weer onder druk komen te staan, als gevolg van de
dubbele dip die zich op alle scheepvaartmarkten heeft doen gelden. Deze dalende trend is in het laatste kwartaal
van 2011 gestopt. Er is toen een periode van stabilisering opgetreden, met lage tarieven. Voor het segment waar
JR Shipping zich op richt, multipurpose schepen tot 10.000 ton, waren tarieven van circa 30% tot 35% onder
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Ontwikkeling van de gemiddelde omzetniveaus op timecharter basis in €/dag
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Bron: Norbroker
JR Shipping is weer actief op deze markt sinds 2011, in overeenstemming met haar in 2008 geformuleerde
diversificatiebeleid. De rederij is goed bekend met de markt en dankt er haar oprichting aan, in 2013 precies 20
jaar geleden. De ambitie is om op deze markt meer activiteiten te ontwikkelen, langs twee wegen: als beheerder
van eigen schepen en als gespecialiseerde maritieme dienstverlener voor collega-rederijen en kapitein/eigenaren
die op deze markt actief zijn. In Hoofdstuk 6, Vooruitblik, worden de ambities en voornemens nader toegelicht.
Momenteel is de rederijgroep verantwoordelijk voor vijf multipurpose schepen met een draagvermogen van
4.750 ton. Circa 10 jaar geleden realiseerden schepen met dit draagvermogen een gemiddelde omzet van € 3.000,- tot
€ 3.800,- per dag (ofwel circa € 0,65 tot circa € 0,80 per ton per dag). Deze tarieven boden veelal een prima basis
voor een gezonde exploitatie. Doordat de groeiende transportvraag het steeds beperkter wordende aanbod aan
moderne topschepen begon te overstijgen, kon de multipurpose schepen markt vanaf 2004 profiteren van gestaag
stijgende tarieven. Al gauw kwam het gemiddelde vrachttarief boven € 1,00 per ton per dag te liggen. Vanaf
2006 zijn er tarieven van € 1,10 tot € 1,20 per ton per dag gehaald. Daarmee realiseerden multipurpose schepen
in deze capaciteitsklasse in die goede marktfase een gemiddelde omzet van ongeveer € 5.200,- tot € 5.700,- per dag.

Gemeten naar het gemiddelde van de achterliggende jaren ligt de ‘omzetnorm’ voor deze scheepsklasse tussen
€ 4.000,- en € 4.500,- netto per dag (€ 0,85 tot € 0,95 per ton per dag). Dit niveau is in 2012 niet gehaald, ook
niet door JR Shipping. De schepen die ‘op de spotmarkt’ bevracht zijn, hebben gemiddeld zo’n € 2.950,- netto
per dag gerealiseerd, oftewel 30% onder het normaal geachte niveau. Binnen de context van de nog altijd slechte
marktomstandigheden hebben de multipurpose schepen die de rederijgroep sinds 2011 exploiteert wel bovengemiddeld gepresteerd. Dit is te danken aan een combinatie van adequate bevrachting en een goede marktreputatie, gebaseerd op efficiënt brandstofverbruik, een factor die aan betekenis blijft winnen. Zie ook hoofdstuk 3,
De Vlootperformance.
De verwachting is dat de markt voor multipurpose schepen de vereiste veerkracht heeft om sneller te herstellen
dan bijvoorbeeld de markt voor containerfeeder schepen. De marktbalans was goed, voor de crisis uitbrak. Er
bestond zelfs een zekere schaarste aan capaciteit. De laatste jaren zijn er relatief weinig nieuwbouwschepen
gerealiseerd en er staan weinig nieuw te bouwen schepen op stapel. Ten opzichte van de beschikbare vloot tot
10.000 ton draagvermogen staat er een orderboek uit van slechts 6%. Deze schepen zullen veelal de komende
drie jaar geleverd worden.
Opbouw multipurpose vloot tussen 4.000 en 10.000 ton draagvermogen
					

10 - 20 jaar oud: 637; 20%
20 - 29 jaar oud: 500; 16%

Tot 10 jaar oud: 1197; 39%
30 jaar en ouder: 603; 19%
							
Bron: Ernst Russ				

In bestelling: 189; 6%						

Op basis van de gangbare levensduur van schepen is het reëel om aan te nemen dat schepen van 30 jaar of
ouder op korte termijn vervangen moeten worden. Dit betreft circa 19% van de huidige vloot. De vervangingsvraag is dus groter dan het volume dat aan nieuwbouw in bestelling is. Onder normale omstandigheden kan
dus worden gerekend op een gezonde marktbalans en de tarieven zullen zeker stijgen zodra de transportvraag
aantrekt. In hoofdstuk 6, Vooruitblik, wordt nader op de perspectieven ingegaan.
Overigens blijft onverlet dat ook de markt voor multipurpose schepen zucht onder de aanhoudend lage tarieven.
Ook hier duurt de crisis eenvoudigweg te lang. Voor een aantal multipurpose schepen zullen geen passende,
crisisoverbruggende oplossingen meer gevonden kunnen worden. Saneringsmaatregelen zijn niet te vermijden
en er zullen zeker faillissementen vallen, waarbij de marktwaarde van de schepen een absoluut dieptepunt zullen
bereiken. Dit brengt, paradoxaal genoeg, ook kansen met zich mee. Marktpartijen die voorbij de crisis durven
te kijken en in korte tijd voldoende financieringskracht weten te genereren, kunnen hun voordeel doen met de
acquisitie van goede schepen die ver onder de oorspronkelijke marktwaarde zullen worden aangeboden.

Offshore service schepen
In de lijn van haar diversificatiebeleid, heeft de rederijgroep in 2010 de ontwikkelingen en kansen op de markt
van offshore windenergie in kaart gebracht, een markt met veel potentie en een aantoonbare behoefte aan
vernieuwende maritieme dienstverlening. Om in Europees verband te voldoen aan bindende afspraken over
terugdringing van CO2 uitstoot, is verdere exploitatie van duurzame energie een speerpunt. In Noord-Europa
betekent duurzame energie veelal windenergie. Op land zijn al tal van windmolenparken gerealiseerd. In met
name Duitsland zijn windenergie en andere vormen van hernieuwbare energie serieuze business. Andere landen,
waaronder ook Nederland, volgen. In de locatiekeuze voor grootschalige windparken is al langere tijd een
verschuiving gaande van land naar zee. Voor Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland is de Noordzee uiteraard
ideaal om projecten te realiseren. Op het Nederlandse deel van de Noordzee zijn op dit moment al enkele
windparken operationeel, die samen goed zijn voor een capaciteit van 228 mW. De verwachting is dat hier op
korte tot middellange termijn minimaal 950 mW wordt bijgeplaatst. Op de langere termijn (rond 2020) wordt
voor het Nederlandse deel zelfs een capaciteitsuitbreiding tot circa 6.000 mW voorzien.

PP

13

14

Uiteraard doet ook hier de crisis zich gelden. De ambities zijn er, serieuze multinationals hebben al miljoenen
geïnvesteerd in innovatieve technieken, maar bij gebrek aan geld verdwijnen duurzame en maatschappelijke
doelstellingen haast als vanzelfsprekend naar de achtergrond. Echter, van uitstel komt geen afstel. De afspraken
die in Europees verband zijn gemaakt, zijn hard en mede als gevolg van de crisis gaan er steeds meer stemmen
op om vaart te maken met de ontwikkeling en rendabele exploitatie van duurzame energiebronnen ter vervanging
van fossiele energiebronnen. Zelfs al wordt binnen de aangegeven termijnen slechts een deel van eerder vastgestelde
programma’s gerealiseerd, dan nog zal er de komende jaren veel op zee gebouwd worden. Om die bouw en het
daarop volgende onderhoud mogelijk te maken, neemt de behoefte aan maritieme dienstverlening toe. Daarbij
is de bestaande trend naar locaties die steeds verder uit de kust komen te liggen leidend. In technisch opzicht
zijn de mogelijkheden onbeperkt. Innovatieve funderingsoplossingen maken zelfs drijvende parken mogelijk.
Bedroeg de gemiddelde afstand tot de kust voor te realiseren offshore windmolenparken in 2009 nog circa 13
kilometer, bij dieptes van circa 10,6 meter, een paar jaar later zijn er al proefparken gerealiseerd op een afstand
tot 75 kilometer van de kust, bij een diepte van 30 tot 35 meter. Deze trend, die de toekomstnorm zal worden,
vraagt om nieuwe, professionele logistieke oplossingen, waarbij de Nederlandse scheepvaartindustrie een
belangrijke rol zal vervullen. Er is niet alleen behoefte aan nieuwe scheepstypen voor vervoer van bemanning
en materieel en voor accommodatie, er is vooral ook behoefte aan ervaren partijen die de complete maritieme
logistieke processen voor hun rekening kunnen nemen, in overeenstemming met milieu- en veiligheidswetgeving.
Daar windmolenparken zich steeds meer op volle zee zullen bevinden, zal de dienstverlening plaats moeten
vinden onder alle voorkomende omstandigheden. Hier zijn snelle, extreem zeewaardige serviceschepen voor
nodig, bemand door een ervaren en gespecialiseerde crew, en aangestuurd door een even solide als flexibele
walorganisatie. Om in deze aantoonbare behoefte te gaan voorzien, heeft de rederijgroep in 2010 besloten tot
de oprichting van SeaZip Offshore Service. In 2012 heeft SeaZip haar eerste serviceschepen in de vaart genomen.
Een beschrijving van deze schepen is te vinden in hoofdstuk 2, Vlootontwikkeling. In het voorjaar zullen deze
schepen in de offshore windenergie sector worden ingezet, waarna de ontwikkeling van andere service- en
accommodatieschepen is te voorzien met het oog op de potentie van deze markt die qua vlootopbouw nog zo
jong is, dat er sprake is van een eigen dynamiek. De bestaande, nog kleine vloot heeft nauwelijks hinder van de
crisis ondervonden, in schril contrast met de koopvaardijvloot.

Samenvatting
Vrijwel alle scheepvaartmarkten zijn cyclisch. Schommelingen in vraag en aanbod bepalen het klimaat waarin
vrachttarieven en huurtarieven tot stand komen alsook de actuele waarde van schepen op de tweedehands markt.
Bij een overschot aan schepen in een bepaald segment, dalen de vracht- en huurtarieven en neemt de waarde
van bestaande schepen bij verkoop af. Bij een toekomstig capaciteitstekort gebeurt precies het tegenovergestelde.
Het cyclische effect verschilt in hevigheid per markt. Zo gelden voor grote containerschepen extremere pieken
en dalen dan voor de kleinere containerfeeder schepen. In vergelijking met de grote bulkschepen die altijd
extreme tariefsverschuivingen hebben laten zien, zijn de tariefschommelingen voor compacte multipurpose
schepen zeer beperkt te noemen. Scheepseigenaren zijn gewend te laveren in een cyclische markt. In de ‘vette’
jaren worden reserves opgebouwd, waarmee tegenvallende omzetten in ‘magere’ jaren kunnen worden opgevangen.
Ook investeerders hebben eeuwenlang op dit vaste patroon kunnen rekenen. Er hebben zich eerder crises voorgedaan, die de scheepvaartindustrie hard hebben geraakt, maar daar zijn altijd weer tijden van voorspoed op
gevolgd.
Die betere tijden zullen ook na deze crisis weer aanbreken. Echter, nooit eerder heeft zich een crisis voorgedaan met
een vergelijkbare verwoestende impact op de wereldwijde koopvaardijvloot en de resultaten voor investeerders,
die een cruciale rol spelen in de opbouw en exploitatie van elke vloot. Zonder investeerders zou er geen schip
varen. Daarvoor zijn moderne zeeschepen eenvoudigweg te kapitaalintensief. Scheepseigenaren, investeerders
en banken kunnen sinds het uitbreken van de crisis, in 2008, niet anders dan grote verliezen accepteren. Tal van reddingsmaatregelen, herfinancieringen en herstructureringen hebben er aanvankelijk voor gezorgd dat faillissementen
konden worden voorkomen. In 2011 leek het zelfs even de goede kant weer uit te gaan. Maar het gevreesde
‘dubbele dip’ scenario werd werkelijkheid. Dit was voor veel scheepseigenaren de genadeklap. Eind 2011 en begin
2012 kwam er een faillissementsgolf op gang. Deze zal in 2013 voortduren. Ook rederijgroep JR Shipping
ontkwam hier niet aan. Voor zeven schepen moest worden vastgesteld dat ze niet langer ‘redbaar’ waren. Daarmee
gaat 2012 als zwarte bladzijde in de 20-jarige geschiedenis van de rederijgroep de boeken in. Eind 2012 kon toch

nog met enigszins positief nieuws worden afgesloten. Voor elf ‘redbare’ schepen werd een uniek herstructureringsprogramma gerealiseerd, waarmee de rederij een werkbare uitgangspositie heeft verworven voor de continuïteit
voor het grootste deel van haar vloot en voor een verbeterde kans op enig vermogensherstel voor haar investeerders.
Over de ontwikkeling van de markt in 2012 kunnen we kort zijn. Die was voor een vijfde achtereenvolgende
jaar slecht. Dit trekt een ongekende wissel op alle partijen die binnen de scheepvaart actief zijn. Herstel van de
markt voor containerfeeder schepen, op dit moment de kernmarkt van de rederijgroep, zal jaren vergen. Er zijn
signalen dat zich in 2013 een lichte verbetering gaat voordoen, maar gezien de bezuinigingsoperaties waar geen
enkel Europees land aan ontkomt en het wankele consumentenvertrouwen, blijft uiterste voorzichtigheid in
marktvoorspellingen geboden. De markt voor multipurpose schepen zou wel iets sneller kunnen herstellen. Bij het
uitbreken van de crisis kende deze markt capaciteitsschaarste. Zodra het ladingaanbod weer aantrekt, zal de
marktbalans hierdoor redelijk gezond zijn, wat een goede uitgangspositie is voor tariefherstel. Dit neemt overigens
niet weg dat de aangerichte schade zo groot is, dat ook deze markt, waarop de rederijgroep weer sinds 2011
actief is, uitval van schepen zal kennen. Voor investeerders kan dit specifieke mogelijkheden bieden. De markt
voor serviceschepen die de offshore windenergiesector bedienen, kent zijn eigen dynamiek. Ontwikkelingen in
duurzame energie zijn minder conjunctuurgevoelig. Programma’s lopen door de crisis weliswaar vertraging op,
maar zullen zeker gerealiseerd worden. Hiervoor zijn nieuwe schepen en serviceconcepten nodig. De bestaande
vloot is nog zeer beperkt en ondervindt nauwelijks invloed van de crisis.
Dankzij het eind 2012 geformaliseerde herstructureringsprogramma voor 11 schepen van haar vloot lijkt rederijgroep JR Shipping de crisis te doorstaan, maar niet zonder verliezen. Voor zeven schepen viel het doek. Voor
een enkel schip dat niet bij de herstructurering betrokken is, bestaan nog steeds serieuze risico’s. Echter, het
grootste deel van de vloot bevindt zich buiten de gevarenzone, op voorwaarde dat uiterlijk in 2014 serieus
marktherstel optreedt. De per eind 2012 bereikte status quo stelt de rederijgroep in staat om met inachtneming
van het voort te zetten crisisbeleid versneld werk te maken van haar diversificatiebeleid, mede bedoeld om de
risico’s beter te spreiden. Met als speerpunten: consolidatie op de markt voor containerfeeder schepen, uitbreiding
van activiteiten op de markt voor multipurpose schepen, verdere ontwikkeling van service- en accommodatieschepen en bijbehorende dienstverleningsconcepten voor de markt van offshore windparken.
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2		 VLOOTONTWIKKELING
Tot 2011, na 3 crisisjaren, is onze rederijgroep er in geslaagd al haar schepen in de vaart
te houden. Begin 2012 is aan deze bevoorrechte positie een einde gekomen. Door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden moest al vroeg in januari faillissement
worden aangevraagd voor m.s. Elusive. Vier schepen volgden. Per eind 2012 bestond de
containerfeeder vloot uit 16 actief geëxploiteerde schepen. Daarnaast is de rederijgroep
verantwoordelijk voor 5 multipurpose schepen en 2 offshore service schepen.

Eind 2011 moest de rederijgroep accepteren dat er een duidelijke scheidslijn begon te ontstaan tussen ‘redbare’
en ‘niet redbare’ schepen. Bij een aantal schepen dat zich op dat moment in de gevarenzone bevond, en waarvan
bekend was dat er vanuit de banken nauwelijks nog draagvlak bestond voor verdere ondersteuning, leidden
herberekeningen van de eigen vermogen recovery ratio tot een negatieve uitkomst. De betreffende schepen
hadden nauwelijks geprofiteerd van het kortstondige marktherstel van 2011. De ‘dubbele dip’ die na de zomer
toesloeg, werd de schepen noodlottig. Er was geen zicht op herstel. De vraag was niet langer of faillissementen niet
langer te vermijden zouden zijn, maar wanneer. Alle eerdere maatregelen ten spijt, getroffen om de ingrijpende
gevolgen van de crisis enigszins op te vangen, ging het rederijbedrijf met sombere vooruitzichten 2012 tegemoet.

Faillissementen onafwendbaar
In 2012 ging het snel. Voor de Elusive was eind 2011 al duidelijk dat een faillissement onafwendbaar was. Het
schip van 660 TEU liep in december zware stormschade op. Op dat moment kampte JR Vlootfonds III CV,
waarbinnen ook zusterschip Electra werd geëxploiteerd, al met een structureel tekort aan werkkapitaal. Er
liepen reeds onderhandelingen met de financierende bank (Rabobank Shipping), maar de kans op werkbare
oplossingen leek minimaal. Door de stormschade werd het tekort aan werkkapitaal plotseling urgent. Voor de
reparatiekosten die moesten worden voorgeschoten, was geen geld meer in kas. Voor de rederijgroep zelf was
het niet langer verantwoord om nog eens haar reserves aan te spreken.
Nieuwe berekeningen lieten ondubbelzinnig zien dat de recovery ratio door de ondergrens was heen geschoten,
de bank zag geen reden of ruimte voor een handreiking. Medio januari maakte de rederijdirectie haar zware
gang naar de rechtbank om voor de Elusive faillissement aan te vragen. Voor schepen in een min of meer vergelijkbare positie – een tekort aan werkkapitaal bij niet langer uit te stellen kosten vanwege onderhoud en/of
keuringen – was het nog slechts een kwestie van tijd. Voor zusterschip Electra moest eind januari faillissement
worden aangevraagd, voor de Elation en Elevation (538 TEU) volgde eind februari een gang naar de rechtbank.
In de zomer viel het doek voor de Electron (658 TEU). In diezelfde periode werden, gaande de besprekingen
met de financierende bank (Commerzbank AG), de Echo en Eclips bij gebrek aan emplooi en perspectieven
opgelegd. JR Shipping meende op dat moment dat ook voor deze schepen een faillissement de enige uitweg
was, maar de Commerzbank, die de schepen gedeeltelijk heeft gefinancierd, wilde nog alternatieve mogelijkheden onderzoeken, zoals eventuele verkoop van de schepen. In afwachting hiervan, was de bank bereid de
operationele kosten van de stil liggende schepen voor haar rekening te nemen. Bij het uitblijven van serieuze
transactiemogelijkheden heeft de bank, na lang wikken en wegen, in januari 2013 alsnog moeten besluiten
geen andere oplossing meer te zien dan aan te sturen op een faillissement.
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De korte periode van opeenvolgende faillissementen vormen een inktzwart hoofdstuk in de geschiedenis van
de rederijgroep. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om alle schepen door de zware storm te loodsen,
dringt zich bij iedereen die zich namens de rederijgroep heeft ingespannen een gevoel van falen op. Investeerders
zijn systematisch en in alle openheid op de hoogte gesteld van de schrijnende ontwikkeling, waarbij de rederijdirectie uiteraard meermalen haar spijt heeft betuigd over het verlies van geïnvesteerd vermogen. Ook de diverse
business partners, onder wie veel toeleveranciers met wie de rederij al jaren samenwerkt, zijn steeds in alle
openheid over de gang van zaken geïnformeerd.

Dunne scheidslijn
Met de vijf faillissementen en het besluit om twee schepen tot nader orde uit de vaart te halen, was het onheil
nog lang niet bezworen. Ook een aantal als ‘redbaar’ gekwalificeerde schepen maakte een kritieke fase door en
zou zonder aanvullende maatregelen zeker in de gevarenzone terechtkomen. Vooral de zes 750 TEU schepen
uit de vloot, vanaf 2002 ontwikkeld in samenwerking met Volharding Shipyards en gefinancierd door HSH
Nordbank, stonden er slecht voor. Door de zwaar achterblijvende verdiensten was de werkkapitaalpositie uitgehold, terwijl op korte termijn hoge uitgaven te voorzien waren voor onderhoud en verplichte keuringen. In
haar jaarverslag over 2011 gaf de rederijdirectie al aan dat nieuwe financiële ondersteuning noodzakelijk zou
zijn om deze in principe redbare schepen in de vaart te houden. Gezien het feit dat de recovery ratio voor deze
schepen nog steeds positief was, is de rederij in een oplossing blijven geloven.

Herstructurering
Om alle opties af te tasten, is de rederijdirectie in een vroeg stadium met HSH Nordbank in overleg getreden.
Daarbij is aanvankelijk ingezet op verlenging van eerder gemaakte stand still afspraken en eventuele verdere
ondersteuning voor de individuele schepen die op dat moment in de gevarenzone dreigden terecht te komen.
Hier leek bij de bank weinig draagvlak voor te bestaan. Als specialistische aanbieder van scheepsfinancieringen
maakt ook HSH Nordbank zelf een moeilijke periode door. Immers: de totale Europese scheepvaartsector gaat
onder de gevolgen van de crisis gebukt en ook de grotere Duitse rederijen hebben de grootst mogelijke moeite
om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Toch kwam er, mede door de aanhoudendheid van de rederijdirectie en de steekhoudende, goed onderbouwde argumenten om redbare schepen niet bij voorbaat op te geven,
beweging in de onderhandelingen. Kort voor de zomer van 2012 kwam de bank met een verrassende openingszet: er was eventueel ruimte voor het maken van nieuwe, werkbare afspraken als alle door HSH Nordbank
gefinancierde schepen, elf in totaal, daarbij betrokken zouden worden. Voor de bank kon een dergelijke, nader
uit te werken oplossing resulteren in een betere risicospreiding en beheersbaarheid. Daar de bank er geen enkele
twijfel over liet bestaan dat andere oplossingen uitgesloten waren, is de rederijdirectie direct aan de slag PP
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gegaan met de ontwikkeling van een breed herstructureringsconcept, waarbij twee doelen centraal stonden:
alle redbare schepen behouden voor de vloot en optimaal waken over de investeringsbelangen. Met een degelijk
doorgerekend plan voor een herstructurering in de vorm van een nieuwe scheeps-CV die aan de elf schepen
onderdak zou gaan bieden – JR Fleet Fund CV – hebben de partijen opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats
genomen. Daarbij bleek HSH Nordbank bereid zich meer dan redelijk open te stellen voor de belangen van de
rederijgroep en haar vennootrelaties. Na verschillende onderhandelingsronden en intensief overleg met alle
investeerders, kon de herstructurering eind 2012 geformaliseerd worden, waarmee een nieuwe mijlpaal in vier
jaar crisisbeleid werd bereikt. Dankzij de herstructurering, waarvan de details nader beschreven staan in hoofdstuk 4 Fondsbeheer en Emissies kon per eind 2012 worden vastgesteld dat de JR Shipping vloot nog voldoende
omvang en verscheidenheid bezat om in de belangrijkste segmenten van de markt voor containerfeeder schepen
een vooraanstaande rol te blijven spelen.

Diversificatie
De geslaagde herstructureringsoperatie biedt bovendien een goede gelegenheid om de balans van vier jaar
crisisbeleid op te maken en voorzichtig vooruit te kijken. Binnen de kaders van het vlootbeleid is consolidatie
van de nu bestaande containerfeeder vloot, die per eind 2012 bestond uit zestien in exploitatie zijnde schepen,
één van de speerpunten. Een ander speerpunt is: versnelde effectuering van de al eerder voorgenomen en
geformuleerde koerswijziging die op termijn moet resulteren in voldoende diversificatie. Zie ook hoofdstuk 5
Organisatie en Bedrijfsvoering. Dit betekent in vloottermen: meer nadruk op moderne, brandstofefficiënte multipurpose schepen en offshore service schepen.

Multipurpose schepen divisie
Voor wat betreft de ambities op de multipurpose markt, is in 2011 een concreet begin gemaakt met de oplevering
van twee in India gebouwde multipurpose schepen, m.s. Esprit en Estime. Bovendien voert JR Shipping sinds
2012 het volledige scheepsmanagement over m.s. Espace, namens een buitenlandse opdrachtgever. Daarnaast
voert de rederijgroep het operationeel scheepsmanagement over twee schepen van de Noorse rederij Hagland.
Zoals te lezen is in hoofdstuk 3 De Vlootperformance, hebben de Esprit en de Estime in vergelijking tot de benchmark van 2012 bovengemiddeld gepresteerd in een zeer moeilijke markt. De Esprit en Estime zijn compacte,
flexibel inzetbare schepen met 4.750 ton draagvermogen, geschikt voor zeer diverse ladingsoorten. De concurrentievoordelen als snelheid, vaareigenschappen en vooral de optimalisering van brandstofverbruik hebben zich in
2012 bewezen. In de nabije toekomst zullen schepen die op deze punten hoog scoren de voorkeur van de grotere
verladers genieten. Brandstof behoort immers tot de hoogste kostenposten in de exploitatie en de inkoopprijzen
stijgen nog altijd. Bovendien heeft Europa voor de scheepvaartsector ondubbelzinnige regelgeving klaar liggen
met betrekking tot de uitstoot van emissie, waaraan de sector zich in 2015 links- of rechtsom zal moeten
committeren, de dramatisch slechte verdiensten als gevolg van de crisis ten spijt.
Voor haar verdere aspiraties op de markt voor multipurpose schepen heeft de rederijgroep nog een belangrijke
stap gezet. Begin 2012 deed zich de gelegenheid voor om de heer J. van Niejenhuis, een ervaren specialist in de
multipurpose schepen markt, uit te nodigen toe te treden tot het directieteam. Van Niejenhuis is in mei 2012
als directielid van start gegaan en zal een bijdrage gaan leveren aan de verdere uitbouw van de multipurpose
schepen divisie. Uitbreiding van de multipurpose vloot zal in eerste aanleg worden gerealiseerd door eventuele
acquisitie van bestaande schepen. Gezien de sanering die sinds eind 2012 op Europees niveau in een stroomversnelling is gekomen, als voorlopige apotheose van vier jaar crisis, doen zich op de markt voor tweedehands
schepen uitzonderlijke mogelijkheden voor, die ook voor de rederijgroep interessant kunnen zijn om de basis
onder de onderneming voor de toekomst te verbreden. In hoofdstuk 6 Vooruitblik wordt nader ingegaan op
mogelijke kansen die deze zogeheten opportunity investments met zich kunnen meebrengen. In ditzelfde
hoofdstuk worden de ambities met betrekking tot de dienstverlening aan derden, die zich op de markt voor
multipurpose schepen zal toespitsen, nader uiteen gezet.

Offshore serviceschepen
In de aanloop naar een positie als maritieme dienstverlener op de markt voor offshore windmolenparken,
onder het label SeaZip Offshore Service, is in 2012 een mijlpaal bereikt met de oplevering van twee innovatieve
servicecatamarans, de SeaZip 1 en SeaZip 2. Het gaat om een bestaand scheepstype, ontwikkeld door Damen
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Shipyards in Gorinchem: de Damen Fast Crew Supplier 2610. Beide schepen zijn gebouwd door de Damen
werf in Singapore en afgebouwd in Gorinchem. De schepen zijn gebouwd volgens het ‘Twin Axe’ concept, waarmee Damen een revolutionaire stap heeft gezet naar efficiëntere en optimaal veilige dienstverlening aan windmolenparken op open zee, ver uit de kust. Het innovatieve concept is opmerkelijk stabieler dan dat van
conventionele catamarans. Bovendien kunnen de schepen door minimalisering van de waterweerstand hoge
snelheden ontwikkelen bij relatief weinig brandstofgebruik. Ook op deze markt, die zich toelegt op duurzame
energie, is slim brandstofgebruik uiteraard een vitaal concurrentievoordeel. Het vernieuwende ontwerp, de
slimme dieselmotoren en propellertechniek en het hoge comfortniveau van de schepen, primair bedoeld voor
vervoer van personeel en secundair voor transport van lichte vracht, is door de markt met open armen ontvangen. Dezelfde schepen doen al dienst op Schotse wateren. Met de overdracht van SeaZip 1 en 2 in december
2012 is SeaZip Offshore Service klaar voor een ambitieus marktoffensief. Als de markt er klaar voor is, zal de
rederijgroep verdere uitbreidingsmogelijkheden bestuderen.

Samenvatting
De rederijgroep is 2012 onder nog altijd moeilijke omstandigheden ingegaan met een vloot van 23 containerfeeder schepen, variërend in capaciteit van 340 tot circa 1.440 TEU. Op dat moment was de situatie al precair.
JR Shipping behoorde nog tot de weinige Europese rederijen die al haar schepen tot dan toe in de vaart had
weten te houden door steeds tijdig maatregelen te treffen, maar eind 2011 werd langzaam maar zeker duidelijk
dat deze bevoorrechte positie niet langer houdbaar was. In 2012 deed zich een reeks van vijf opeenvolgende
faillissementen voor. Tevens werden twee schepen uit de vaart genomen in afwachting van verdere saneringsplannen. De scheidslijn tussen ‘niet redbare’ en ‘redbare’ schepen was uiterst dun. Enkele schepen die op basis
van de eigen vermogen recovery ratio nog steeds als ‘redbaar’ gekwalificeerd konden worden, stevenden begin
2012 op de gevarenzone af, omdat er onvoldoende geld in kas was om aankomende onderhouds- en servicekosten te voldoen. Allereerst is geprobeerd voor deze schepen individuele overbruggingsmaatregelen overeen
te komen met de bank. Toen bleek dat daar geen draagvlak meer voor bestond, is toegewerkt naar een bredere
oplossing, waar alle schepen die door die betreffende bank gefinancierd zijn (de HSH Nordbank) bij betrokken
zijn. Dit heeft geresulteerd in een voor de sector unieke herstructurering van de financieringskaders voor elf
schepen. Dankzij deze oplossing, geëffectueerd binnen JR Fleet Fund CV, is tot zeker eind 2014 een werkbaar
fundament gelegd onder de exploitatie van de JR Shipping vloot. De bereikte situatie, door de directie gedefinieerd
als ‘stabiele zijligging’, biedt de rust en ruimte om het eerder geformuleerde diversificatiebeleid actief door te
zetten. In het kader van de vlootontwikkeling betekent dit: consolidatie van het huidige aantal containerfeeder
schepen, behoedzame uitbreiding van het aantal multipurpose schepen binnen een speciaal daarvoor in te richten
divisie en ontwikkeling en exploitatie van service schepen voor offshore windmolenparken onder het label
SeaZip Offshore Service. De rederijgroep was eind 2012 verantwoordelijk voor 16 in exploitatie zijnde containerfeeder schepen, 5 multipurpose schepen en 2 offshore service catamarans.
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3		 DE VLOOTPERFORMANCE
De neerwaartse trend die in de zomer van 2011 na een korte marktopleving inzette, is in
2012 nauwelijks ten goede gekeerd. Voor veel schepen zijn opties op contractverlenging
niet ingeroepen. Voor zover nieuwe contracten konden worden afgesloten, dikwijls pas
na meerdere stilligdagen, moest met lagere tarieven genoegen worden genomen. Voor de
‘redbare’ containerfeeder schepen moesten drastische maatregelen worden getroffen om
faillissementen te voorkomen. Ook de multipurpose schepen presteerden onder de maat, al
lag de omzet iets boven het slechte marktgemiddelde van 2012. De totale vlootperformance,
uitgedrukt in omzet en rentabiliteit, was voor het vijfde jaar op rij dramatisch slecht.

In het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag, Marktklimaat 2012, staan de omstandigheden tot in de details beschreven:
binnen de totale scheepvaartindustrie waren de omzetten en winstperspectieven in 2012 opnieuw erbarmelijk.
Eerst was er begin 2011 die korte opleving waarin, op onze markt, de grotere containerfeeder schepen voor
gingen. De tariefontwikkeling liep even in lijn met de budgetten die in het kader van de reddingsplannen zijn
herijkt. Maar de situatie was fragiel. Er waren wereldwijd veel spanningen, de eurocrisis kon nog altijd escaleren.
Dat gebeurde ook, waarmee de gevreesde ‘dubbele dip’ een feit werd. Schepen kwamen opnieuw stil te liggen,
de tariefontwikkeling kwam wederom in een negatieve spiraal terecht. Het eerder geuite ‘voorzichtige optimisme’
maakte plaats voor een nieuw noodsignaal. 2012 kende een dramatisch begin: veel schepen kampten het eerste
kwartaal met discontinuïteit en het ingezette tariefverval liep door. In het jaarverslag over 2011 moest voor het
eerst worden geconstateerd dat het moment dichtbij was, waarop er voor een aantal schepen niets meer te ‘redden’
zou zijn. De in 2010, in het kader van de vervolgreddingsplannen opgestelde meerjarenprognoses, werden de
eerste helft van 2012 door de marktomstandigheden ingehaald. De vraag was: hoe verder?

Schuldenlast en dalende restwaarde
Die vraag had en heeft alles te maken met enerzijds de blijvende slechte verdiensten en anderzijds de enorme
schuldenlast en afkalvende restwaarde die als gevolg van de crisis op alle schepen van toepassing is. Vrijwel alle
scheeps-CV’s hebben de eerste crisisperiode een beroep moeten doen op JR Vloot Support CV om werkkapitaaltekorten op te vangen. Kort daarop zijn alle schepen individueel met crisisoverbruggende maatregelen ondersteund door zowel de rederijorganisatie als de investeerders. Ook banken hebben in een aantal gevallen nog
eens extra financieringen verleend. Daarnaast zijn de banken door de omstandigheden gedwongen akkoord
gegaan met opschorting van aflossingsverplichtingen. In 2011 heeft de rederijgroep bovendien onder haar kring
van investeerders circa € 2,5 miljoen aan extra kapitaal opgehaald door de uitgifte van JR Shipping Obligaties.
Ook dit extra kapitaal moest in zeer korte tijd worden aangewend om acute liquiditeitsproblemen op te vangen,
ontstaan door opnieuw teleurstellende exploitatieresultaten. Alle extra financieringen en opschortingen van
betalingsverplichtingen hebben steeds plaatsgevonden in de veronderstelling dat marktherstel niet kon uitblijven.
En daar leek het ook even op. Maar halverwege 2011 ging het opnieuw bergafwaarts en 2012 moest als vijfde
crisisjaar op rij in de boeken worden bijgeschreven.
Intussen is voor scheepseigenaren, investeerders en banken de rek eruit. De schuldenlasten die de afgelopen vijf
jaren zijn opgebouwd, drukken dusdanig zwaar op de exploitatie, dat er inderdaad vaak weinig meer te ‘winnen’
is. Daar dient zich nog een probleem bij aan: de restwaarde van schepen is sinds eind 2011 aan een ernstige
devaluatie onderhevig. Veel schepen zouden bij gedwongen verkoop op dit moment niet veel meer dan hun
schrootwaarde opleveren. Deze restwaarde is in feite steeds het belangrijkste ‘onderpand’ geweest voor eventuele
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aanvullende financieringen. Bovendien vormt de uiteindelijke verkoop van schepen op de tweedehandsmarkt,
na de vooraf vastgestelde looptijd van financieringsprojecten, een belangrijke factor met betrekking tot het
eindrendement op geïnvesteerd vermogen. Nu die restwaarde zo sterk daalt, een trend die in 2013 lijkt door te
zetten, wordt de toch al geringe kans op vermogensherstel, de basis waarop schepen als ‘redbaar’ of ‘niet redbaar’
worden gekwalificeerd, nog nietiger. Begin 2012 was al duidelijk dat de scheidslijn tussen ‘redbaar’ en ‘niet
redbaar’ nog dunner was geworden dan in 2011. De implicatie van die constatering is intussen genoegzaam
bekend. De eerste helft van 2012 moest voor vijf schepen faillissement worden aangevraagd. Twee schepen
moesten worden opgelegd in afwachting van nadere saneringsmaatregelen. Voor deze schepen, de Echo en Eclips,
moest vervolgens in 2013 alsnog faillissement worden aangevraagd. Voor de overige schepen, die ondanks de
geschetste combinatie van hoge schuldenlasten en extreem lage restwaarden nog altijd ‘redbaar’ zijn, moest in
2012 een ingrijpend herstructureringsproces worden ingezet om acute liquiditeitsproblemen te bezweren.

Uitblijvend marktherstel
De economische crisis houdt ongekend lang aan, de verschillende scheepvaartmarkten die met elkaar de onmisbare en ooit florerende internationale scheepvaartindustrie vormden, zijn volledig verstoord. Er hebben zich
binnen de sector vaker crises voorgedaan en scheepseigenaren leven met de werkelijkheid dat scheepvaartmarkten cyclisch zijn, maar een economische ramp van deze orde heeft zich nooit eerder gemanifesteerd. Veel
rederijen zijn zo onderhand aan het einde van hun Latijn door uitblijvend marktherstel. Er voltrekt zich een
kille en harde sanering en er is kunst- en vliegwerk nodig om schepen in de vaart te houden. Dat JR Shipping
daar voor in elk geval 11 van haar schepen in geslaagd is, mag een prestatie van belang heten, hoewel de situatie
er niet naar is om daar trots op te zijn. Ook de ‘redbare’ schepen moeten nog door een zeer zware marktfase heen.

De containerfeeder segmenten
De tariefontwikkeling van 2012 geeft aan dat het einde van de crisis nog bij lange na niet in zicht is. Voorbeelden
van individuele schepen geven een schrijnend beeld. De Enforcer bijvoorbeeld, één van de 750 TEU schepen
die begin 2012 de aanleiding vormden om bij de financierende bank de noodklok te luiden, voer tot half april
2012 nog voor € 4.000,- per dag. Het contract voorzag in een optieperiode van 6 maanden. De charteraar heeft
het schip echter al op 26 maart teruggeleverd, met de bedoeling, zou snel blijken, om het contract open te
breken. Na enkele stilligdagen is met dezelfde charteraar een overeenkomst gesloten van minimaal 4 en maximaal
8 maanden tegen een bodemtarief van € 3.500,- per dag, ruim € 1.750,- minder dan voor deze periode was
begroot. Dit heeft in 2012 een negatieve werkkapitaalpositie opgeleverd, wat tot een faillissement zou moeten
leiden. De rederij heeft echter deze tekorten naar vermogen opgevangen, terwijl er al gesprekken liepen met de
bank over een bredere oplossing. Door het herfinancieringsprogramma dat eind 2012 kon worden
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geformaliseerd, kon een faillissement worden voorkomen. Voor de Ensemble, eveneens een schip van 750 TEU,
deed zich een vergelijkbare ontwikkeling voor. Tot 1 februari verdiende het schip $ 5.330,- (US Dollar). Er was
een verlengingsoptie, maar de charteraar liet in januari al weten deze niet in te zullen roepen, maar opnieuw te
willen onderhandelen. Uiteindelijk moest voor een periode van 9 maanden een tarief van $ 3.850,- (US Dollar)
worden geaccepteerd.
Kleinere schepen, als de Expansa en de Externo (340 TEU, gefinancierd binnen JR Vlootfonds I CV) kenden
ook een buitengewoon slecht exploitatiejaar. Voor de Expansa kon nog een redelijk contract worden afgesloten
van $ 4.400,- (US Dollar) bruto per dag voor 6 maanden, wat toch nog € 600,- minder is dan voor deze periode
was begroot. De Externo kon per half januari worden verhuurd aan haar vaste charteraar voor € 3.400,- bruto
per dag, wat eveneens € 600,- minder is dan wat het schip in deze periode zou moeten verdienen. De financierende
bank, ING Bank, is bereid gebleken de stand still afspraken voor de Expansa en de Externo tot in elk geval eind
2013 te verlengen.
Ook de grotere schepen in de JR Shipping vloot, die begin 2011 als eerste profiteerden van het marktherstel,
kregen in 2012 als gevolg van aflopende contracten onder opnieuw verslechterde marktomstandigheden gevoelige
klappen te verduren. De Elite bijvoorbeeld (1008 TEU) kwam na teruglevering per half januari enkele dagen
stil te liggen. Er kon vervolgens een aantal korte rondreizen worden gemaakt om aansluitend een contract voor
6 maanden overeen te komen. Ten opzichte van het laatst lopende contract uit 2011 moest hierbij ruim € 2.000,op het bruto dagtarief worden ingeleverd. De gemiddelde inkomsten lagen in 2012 ruim € 3.000,- onder het
niveau dat voor deze periode was begroot. Daarmee zou de werkkapitaalpositie van de Elite zeer kwetsbaar
worden. De Emotion (Baltic Max segment, 1.440 TEU) kelderde begin april na een stilligperiode van 20 dagen
van € 9.200,- naar $ 8.400,- (US Dollar) bruto per dag. Eind 2012 is een optieovereenkomst gesloten voor een
weer wat hoger bedrag; $ 10.200,- (US Dollar). Het lijkt erop dat dit segment de lichte opwaartse trend per eind
2012 en begin 2013 lijkt vast te houden.

Multipurpose schepen
In het marktsegment van compacte multipurpose schepen leek de crisis aanvankelijk minder hard toe te slaan
dan op de meeste andere scheepvaartmarkten. Dit was vooral te danken aan een vrij gunstige balans in vraag
en aanbod op het moment dat de gevolgen van de crisis zich deden gelden, vanaf begin 2009. Maar ook in dit
segment begint de extreem lange duur van de crisis zijn tol te eisen. Ook bij JR Shipping is dit uiteraard merkbaar in de exploitatieresultaten van haar eigen schepen en van de schepen die de rederijgroep beheert voor derden.
Sinds 2011 heeft JR Shipping zelf twee multipurpose schepen in de vaart, de Esprit en Estime, beide met een
draagvermogen van 4.750 ton. In 2012 zijn beide schepen ingezet voor losse reisbevrachting (‘bevrachting op
de spotmarkt’). Onder gemiddelde omstandigheden zouden deze schepen € 4.000,- tot € 4.500,- aan dagomzet
moeten genereren (€ 0,85 tot € 0,95 per ton per dag). Dit is niet gehaald in 2012. Het omzetniveau is blijven
steken op gemiddeld € 2.950,- netto per dag, 30% lager dan het normniveau. Afgaande op de benchmark van
2012 is het behaalde resultaat bovengemiddeld goed te noemen, wat is toe te schrijven aan uiterst adequate
bevrachtinginspanningen en de goede marktreputatie, gebaseerd op efficiënt brandstofgebruik.

Kostenontwikkelingen
Het hoge niveau van brandstof- en smeeroliekosten blijven de scheepvaartsector nu en de komende jaren parten
spelen. Schepen die op dit vlak uitzonderlijk goed presteren, krijgen bij charteraars en transporteurs een voorrangspositie. De relatief goede performance van m.s. Esprit en Estime onderschrijft dit. Beide schepen, in 2011
opgeleverd, zijn qua voortstuwingstechniek volgens de laatste scheepsbouwkundige inzichten gebouwd en uitgerust.
Ook de offshore serviceschepen die eind 2012 aan SeaZip zijn opgeleverd, leveren hoge prestaties in brandstofverbruik. In relatie hiertoe zijn op termijn, vlootbreed, overigens wel hoge extra kosten te verwachten. Er is al
langere tijd internationale regelgeving in de maak die moet zorgen voor reductie of compensatie van de CO2
uitstoot binnen de scheepvaartindustrie. Als gevolg van de crisisomstandigheden is invoering van stringente
regelgeving vooralsnog uitgesteld, maar aangenomen moet worden dat hier in 2015 serieus zaak mee gemaakt
zal worden. De consequenties zijn nog niet goed te overzien, maar er zal hoe dan ook door scheepseigenaren
geïnvesteerd moeten worden in schonere techniek.

In algemenere zin heeft 2012 geen extreme dalen of pieken gekend in de kostenontwikkeling. Bemanningskosten
behielden hun relatief hoge niveau, wat ook geldt voor de onderhouds- en surveykosten. Hierbij dient wel te
worden opgemerkt dat vooral onderhoudskosten vooruit worden geschoven, wat uiteindelijk tot meer storingen
en technische mankementen kan leiden, een risico voor de toekomst. In het licht van de snel en sterk dalende
restwaarde van schepen, gaat dit ongetwijfeld tot nieuwe dilemma’s leiden. Soms zijn onderhouds- en surveykosten eenvoudigweg niet uit te stellen, maar zijn bepaalde werkzaamheden en procedures verplicht om schepen
in de vaart te houden. Binnen de gehele internationale scheepvaartsector is dit gegeven in 2012 vaak de directe
aanleiding geweest om, bij gebrek aan werkkapitaal, de enige nog resterende weg van de faillissementsaanvraag
te bewandelen.

Exploitatiekosten JR Shipping vloot
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de kredietcrisis van 2008 een enorme impact zou hebben op de
performance van de JR Shipping vloot zijn in het kader van het crisisbeleid veel rationele bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Eind 2011 moest al worden vastgesteld, dat de rederij zich in dit opzicht alle inspanningen
die maar enigszins mogelijk waren, had getroost. Op een gegeven moment is er een grens bereikt om te kunnen
blijven voldoen aan de minimale kwaliteits- en veiligheidseisen. In 2012 is strikt vastgehouden aan het beleid
van maximale kostenbeheersing, maar zijn verder geen specifieke maatregelen getroffen. De teleurstellende cijfers
zijn dan ook nagenoeg volledig toe te schrijven aan de opnieuw ingetreden fase van tariefverval en nauwelijks
aan budgetoverschrijdingen. Voor zover van dit laatste bij een enkel schip sprake is geweest, heeft de oorzaak
gelegen in onvoorziene schades en was de invloed op de totale balans in feite verwaarloosbaar. Wel kon en kan
schade de laatste druppel zijn die de emmer doet overlopen, doordat er in voorkomende gevallen geen geld in
kas is om de herstelkosten voor te schieten en het, mede in het licht van de afnemende restwaarde van de schepen,
steeds moeilijker wordt hiervoor een tijdelijke financieringsoplossing te vinden.

Bemanningskosten
De bemanningskosten liggen al sinds jaar en dag op een hoog niveau. JR Shipping heeft dit slechts ten dele zelf
in de hand. Op Nederlandse scheepvarenden is een CAO van kracht, waar binnen in 2012 weer nieuwe afspraken
zijn gemaakt, die aansluiten op de jaarlijkse inflatie. Om meerdere redenen heeft JR Shipping haar schepen altijd
met zoveel mogelijk Nederlandse officieren bemand. Door de crisis is hierin een trendbreuk ontstaan en varen
we uit kostenoverweging in toenemende mate met niet-Nederlands boordpersoneel. Andere maatregelen in de
sfeer van kostenbeheersing zijn een beperking van het aantal stageplaatsen en een pas op de plaats in training
en opleiding. In hoofdstuk 5, Organisatie en Bedrijfsvoering, staat ons bemanningsbeleid nader toegelicht.

Inkoopkosten
Meerdere jaren op rij is de afdeling Purchasing and Logistics erin geslaagd de kosten beheersbaar te houden en
prijsverhogingen af te houden of kritisch te accepteren. Aangekondigde prijsstijgingen worden zeer kritisch op
relevantie geanalyseerd en er is, gezien het heersende economische klimaat, een uiterst lage bereidwilligheid tot
acceptatie. Zijn er op financieel vlak geen noemenswaardige besparingen te realiseren, dan worden toeleveranciers
waarmee ‘overall service contracts’ zijn afgesloten, uitgedaagd om voor hetzelfde geld meer kwaliteit te leveren
en aantoonbaar te zorgen voor toegevoegde waarde. Om de vrachtprijzen te drukken, is in 2011 en 2012 gewerkt
met een tweede forwarder, naast de bestaande preferred forwarder. Deze werkwijze levert een lagere prijsstelling
op. Voor de levering van (reserve)onderdelen en technische benodigdheden, wordt steeds kritisch gekeken naar
de prijs- en kwaliteitsverschillen tussen de zogeheten OEM suppliers (Original Equipment Manufacturer) en de
alternatieven. Dit heeft in 2012 geleid tot meer samenwerking met de laatstgenoemde categorie die goed in
staat is gebleken de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te waarborgen. Ook op het gebied van voedingskosten
aan boord van de schepen konden in 2012 goede resultaten worden geboekt. Ondanks de aangekondigde
gemiddelde prijsverhoging op voeding van 4%, is het gelukt om de budgetten niet te laten stijgen. Veel partijen
laten de voeding aan boord van hun schepen volledig over aan cateringbedrijven en komen daarmee op een
voedingscijfer van € 7,50 per persoon per dag. De schepen van JR Shipping hebben zelf de regie, samen met de
afdeling Purchasing and Logistics, en hanteren een voedingscijfer van e 6,- per persoon per dag. Dit is voor een
deel te danken aan de automatisering van de bestelprocedures, maar de grootste winst zit in de mindset van het
personeel aan boord van de schepen.
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Verzekeringskosten
Voor alle schepen in de vloot van JR Shipping zijn de belangrijkste schades verzekerd. Schades aan een schip
als gevolg van storm, motorschade, aanvaringen en total loss zijn, met aftrek van eigen risico, gedekt door middel
van een Hull & Machinery verzekering. Schade aan onder meer lading, verontreiniging (milieu) of bijvoorbeeld
de gevolgen van een ongeval, invaliditeit en overlijden van de bemanning zijn, met uitzondering van eigen risico,
gedekt door een Protection & Indemnity verzekering. Het off hire risico - het risico dat het schip stil ligt of geen
vrachten vervoert - is beperkt door middel van een loss off hire verzekering die het verlies van opbrengsten onder
bepaalde voorwaarden gedurende een beperkte periode dekt.
Voor de containerfeeder schepen van JR Shipping bleven de kosten voor verzekeringen in 2012 op hetzelfde
niveau als het jaar daarvoor. Dit komt onder meer doordat er voor de verzekeringscontracten die nog tot eind
2011 liepen goede voorwaarden en kortingen zijn uitonderhandeld. Het is eind 2011 gelukt om bij vrijwel alle
verzekeringen een termijn van 24 maanden overeen te komen, wat in tegenstelling is met de gebruikelijke
verzekeringsperiode van 12 maanden. Onlangs heeft de rederijgroep een bericht van de verzekeraar ontvangen over
de Protection & Indemnity verzekeringen voor alle containerfeeder schepen van JR Shipping, waarin de verzekeraar
heeft aangegeven zich genoodzaakt te zien om de premie in 2013 met 6% te verhogen. Voor herverzekeraars
zijn de kosten in de afgelopen jaren namelijk gestegen als gevolg van diverse scheepsrampen. De rederijgroep
gaat er alles aan doen om de premieverhoging op een acceptabeler niveau te houden, maar een zekere premieverhoging in Protection & Indemnity lijkt in 2013 onvermijdelijk. Ook voor de multipurpose schepen van JR
Shipping bleven de verzekeringskosten in 2012 op hetzelfde niveau als het jaar van oplevering, 2011. Omdat er voor
de multipurpose schepen tot nog toe vrijwel geen sprake is van een schadeverleden mag worden aangenomen
dat voor multipurpose schepen de premies in 2013 niet substantieel zullen stijgen.

Kosten smeerolie
Tot aan het moment dat de wereldwijde financiële crisis in 2008 toesloeg, steeg de olieprijs tot een recordhoogte,
waarna zich in de tweede helft van 2008 en eerste maanden van 2009 weer een daling heeft voorgedaan. Deze
had onder meer te maken met de afname van de vraag als gevolg van de Kredietcrisis. In de loop van 2009 nam
de prijs weer fors toe. In deze trend is tot op heden helaas weinig verandering opgetreden. Belangrijkste oorzaken
voor de hoge olieprijzen zijn een sterk stijgende vraag in opkomende economieën als China en India en gebrek
aan reservecapaciteit bij de productie (raffinage). Daarnaast zorgen ook de politieke onzekerheden in belangrijke
producerende landen ervoor dat de olieprijzen hoog blijven en lijken er nauwelijks serieuze mogelijkheden te
bestaan om de wereldvraag naar olie op korte termijn te verminderen.
De technische inspectie van JR Shipping heeft in 2010 een analyse gemaakt van het smeerolieverbruik per schip.
Uit die inspectie is gebleken dat het verbruik niet van de norm afwijkt, maar dat de budgetoverschrijding het
directe gevolg is van de extreme stijging van de olieprijs. Sindsdien zijn de budgetten voor smeerolie aangepast,
ten einde ze beter bij de realiteit te laten aansluiten. Overigens kunnen zich, bijvoorbeeld als gevolg van specifieke
vaargebieden, nog altijd afwijkingen voordoen.

Survey- en onderhoudskosten
In algemene zin is onderhoud aan de schepen gezien de nog altijd precaire financiële positie van veel exploitatie
CV’s ook in 2012 tot het hoogstnoodzakelijke beperkt. Hierbij is altijd strikt gekeken naar de minimaal vereiste
activiteiten om kwaliteits- en veiligheidsnormen te kunnen garanderen en de waarde en conditie van de schepen
op het juiste niveau te houden.
Door reguliere onderhoudswerkzaamheden uit te stellen, ontstaat het risico dat dit uiteindelijk extra kosten met
zich gaat meebrengen om storingen en gebreken als gevolg van onvoorziene mankementen en/of opgelopen
schade te verhelpen. Nu de restwaarde van schepen door de verslechterde marktomstandigheden afneemt, wordt
het tijdelijk financieren van (onvoorziene) survey- en onderhoudskosten bij sommige schepen steeds minder
te rechtvaardigen.
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Samenvatting
De eerste helft van 2012 liet een pijnlijk vervolg zien op het tariefverval dat na de zomer van 2011 inzette. Schepen
waarvan contracten afliepen, kwamen enkele dagen tot soms zelfs weken stil te liggen. Onderhandelingen
werden op het scherpst van de snede gevoerd, waarbij de verhurende partijen uiteindelijk aan het kortste eind
trokken en stevige tariefverlagingen moesten accepteren in combinatie met relatief korte verhuurperioden en
eenzijdig recht op opzegging aan de kant van de charteraar. Deze teleurstellende gang van zaken had betrekking
op alle containerfeeder segmenten waarin JR Shipping actief is. In alle gevallen lagen de opbrengsten ruim onder
het niveau dat voor de eerste zes maanden van 2012 was begroot. Halverwege het jaar trad een zekere stabilisering
in, maar bleef het tariefniveau lager dan de uitgangspunten die voor de vervolgreddingsplannen zijn vastgelegd.
De inhaalmanoeuvre die zich in de eerste helft van 2011 als gevolg van een kortdurende fase van marktherstel
voordeed, is door de tweede helft van 2011 en het verdere verloop van 2012 volledig teniet gedaan. Voor vrijwel
alle schepen deden zich in 2012 dan ook snel nieuwe werkkapitaaltekorten voor. De ‘redbare’ schepen konden
slechts voor faillissementsaanvragen worden behoed door tijdelijke financiële ondersteuning in het zicht van
ingrijpende herstructureringsmaatregelen die eind 2012 geëffectueerd konden worden. In de tweede helft van 2012
leek de markt iets te herstellen. Net als tijdens de korte opleving van begin 2011, liepen de grotere capaciteitsklassen hierin voorop. Van echt herstel is nog lang geen sprake.
De multipurpose schepen presteerden al niet veel beter in een eveneens zwaar aangetaste markt. De dagopbrengsten lagen circa 30% lager dan wat volgens het historisch gemiddelde haalbaar zou moeten zijn. De benchmark in het segment van compacte multipurpose schepen laat nog veel slechtere resultaten zien. Door adequaat
bevrachtingbeleid en een concurrentievoorsprong die is te danken aan de hoge score in brandstofefficiency was
de performance van de multipurpose schepen van JR Shipping relatief goed te noemen. Ook hier geldt dat de
situatie in de loop van 2012 iets is verbeterd. Dat de vlootprestaties opnieuw zwaar achterliepen op de in 2010
herijkte exploitatie-uitgangspunten is, op een enkele uitzondering na, zo goed als volledig toe te schrijven aan
de extreem slechte marktomstandigheden. In relatie tot de exploitatiekosten hebben zich nauwelijks opvallende
afwijkingen voorgedaan in relatie tot de eerder voor dit boekjaar vastgestelde budgetten. Wel bestaat de vrees
dat uitstel van regulier onderhoud uiteindelijk extra kosten met zich gaat meebrengen om storingen en gebreken
te verhelpen, waarbij zich nieuwe dilemma’s zullen aandienen, veroorzaakt door de extreme daling van de restwaarde van schepen die in 2012 is ingezet. Een andere uitdaging die zich uiterlijk in 2015 zal aandienen, is die
van de invoering van internationale regelgeving omtrent terugdringing van de CO2 uitstoot. Nieuwe normeringen
zullen voor de scheepvaartindustrie hoge investeringskosten met zich meebrengen. In hoofdstuk 6, Vooruitblik,
is hier nog een nadere beschouwing aan gewijd. In datzelfde hoofdstuk is te lezen dat de marktsituatie per begin
2013 nog nauwelijks verbeterd is en dat er nog steeds een mogelijkheid bestaat dat een enkel schip in de loop
van dat jaar alsnog in de gevarenzone terechtkomt als passende maatregelen onmogelijk en/of onverantwoord zijn.

Exploitatieresultaten
De tweede fase van tariefverval, ingezet na de zomer van 2011 als gevolg van de gevreesde ‘dubbele dip’, is in
2012 doorgezet. Pas in de tweede helft van het boekjaar is weer een fase van stabilisering opgetreden, met een
minieme tariefverbetering in de hogere capaciteitsklassen tegen het einde van 2012. Eerder in dit hoofdstuk is
het tariefverval per segment geëvalueerd door enkele representatieve individuele schepen als uitgangspunt te
nemen. Het exploitatieoverzicht waarmee dit hoofdstuk wordt afgesloten laat de performance zien van 16 containerfeeder schepen en 2 multipurpose schepen. De resultaten en kosten zijn in het overzicht afgezet tegen de budgetten
die voor het boekjaar 2012 zijn opgemaakt. Het overzicht laat zien dat de resultaten daar bij achterlopen, terwijl
de exploitatiebudgetten redelijk met de uitgangspunten in lijn lopen.

PP

26

Exploitatieverloop containerfeeder schepen in €
Capaciteit
		TEU

Omzet 		
begroting 2012
resultaat 2012
1.066.383

Operationele kosten
begroting 2012
resultaat 2012

Expansa

340

1.027.054

814.106

895.659

Externo

340

1.224.984

1.139.486

815.016

838.839

Eldorado

374

1.193.937

1.098.436

1.250.383

1.341.454

Enforcer

750

1.620.108

1.086.780

942.460

947.635

Encounter

750

1.652.208

1.166.445

941.462

952.296

Energizer

750

1.766.256

630.983

940.809

923.280

Endeavor

750

1.660.026

1.103.539

1.201.564

1.099.572

Endurance

750

1.766.256

1.189.334

926.369

897.992

Ensemble

750

1.608.432

1.016.889

924.498

816.956

Elan

1.008

2.874.673

1.828.312

974.257

966.337

Elite

1.008

2.890.928

1.687.460

973.258

964.015

Evolution

1.050

2.631.804

1.525.820

1.161.310

991.391

Evidence

1.050

2.483.196

1.735.985

1.933.707

1.795.905

Elysee

1.404

3.788.083

2.971.679

1.584.051

1.377.467

Emotion

1.440

3.562.869

2.291.513

1.413.361

1.173.287

Empire

1.440

3.596.092

2.278.533

1.408.831

1.131.368

Exploitatieverloop multipurpose schepen in € 				
		
Capaciteit
		

Omzet
begroting 2012 resultaat 2012

Operationele kosten
begroting 2012 resultaat 2012

Esprit

4.750 ton

1.133.795

1.038.639

717.875

702.297

Estime

4.750 ton

1.128.090

1.009.631

717.525

689.319

							
Bron: JR Shipping
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4		 FONDSBEHEER EN EMISSIES
Bij JR Ship Investments, binnen de rederijgroep verantwoordelijk voor fondsbeheer en
emissies, lag de nadruk in 2012 op haar beheer- en informatietaken. Met als kernboodschap
dat definitief kapitaalverlies voor een aantal scheeps-CV’s niet langer te vermijden was.
Voor het eerst moest melding worden gemaakt van een serie concrete faillissementen.
In alle gevallen zijn eerst de betrokken investeerders geïnformeerd, alvorens het slechte
nieuws openbaar te maken. Daarnaast heeft JR Ship Investments in 2012 een sleutelrol
gespeeld in de realisatie van en communicatie rond de herstructureringsoperatie met
betrekking tot de elf door HSH Nordbank gefinancierde schepen. Op dit laatste proces
kan met voldoening worden teruggekeken.

Eind 2011 was al duidelijk dat voor een aantal schepen het onvermijdelijke oordeel ‘niet redbaar’ dreigde. Door
de combinatie van aanhoudend slechte marktomstandigheden, hoog opgelopen schuldenlasten en sterk afgenomen restwaarde van de schepen, daalde de kans op vermogensherstel in korte tijd tot onder het nulpunt. Van
de financierende banken viel geen financiële steun meer te verwachten, hoewel de rederijdirectie zich hier tot
het laatste moment voor sterk is blijven maken. Bij het uitblijven van onderhandelingsresultaten, restte voor
vijf schepen geen andere weg dan die naar de rechtbank. De Echo en Eclips, gefinancierd door de Commerzbank
AG, werden in 2012 uit exploitatie genomen, in afwachting van verdere saneringsmaatregelen. Voor deze
schepen, de Echo en Eclips, is geprobeerd een koper te vinden. Bij het uitblijven van serieuze gegadigden,
moest begin 2013 alsnog faillissement worden aangevraagd.
Bij faillissementen is de beherend vennoot van de betreffende scheeps-CV formeel niet meer gerechtigd informatie
te verstrekken over de verdere afwikkeling. Deze taak wordt overgenomen door JR Ship Investments, in haar rol
als fondsbeheerder. Daaraan voorafgaand, heeft JR Ship Investments steeds tijdig uitvoering gegeven aan haar
communicatietaken. Via verschillende nieuwsbrieven zijn betrokken investeerders van de situatie en achtergronden op de hoogte gehouden. Bij de feitelijke faillissementsaanvragen zijn zij steeds als eersten geïnformeerd.
Daarna zijn vennootrelaties in breder verband van de gang van zaken op de hoogte gesteld, onder meer via
nieuwsbrieven, e-mails en nieuwsberichten op de website. Richting de media is bewust gekozen voor actieve
betrokkenheid om op die manier enige invloed uit te kunnen oefenen op de toonzetting in de berichtgeving.

Draagvlak voor herstructurering
Terwijl het intensieve informatie- en communicatieproces zich aan de ene kant richtte op het definitief verloren
gaan van niet redbare schepen, deed zich aan de andere kant de situatie voor dat een aantal ‘redbare’ schepen
in liquiditeitsproblemen dreigde te komen als gevolg van het uitblijvende marktherstel. Voor met name de zes
750 TEU schepen, in de vaart vanaf 2003 en gefinancierd door HSH Nordbank, was de situatie per begin 2012
buitengewoon zorgelijk. Gesprekken tussen de rederijdirectie en de bank leken na maanden van onderhandelen
vast te lopen. Er leek weinig ruimte te bestaan om tot een oplossing te komen. Eind april volgde een doorbraak.
Vanuit de bank kwam het ondubbelzinnige bericht dat men geen heil meer zag in scheepsspecifieke maatregelen.
Wel was men bereid tot een bredere oplossing, op voorwaarde dat hiervoor onder de betrokken investeerders
draagvlak te vinden zou zijn. De bank zinspeelde op een nieuw exploitatiemodel, waarin zowel de slechtst
presterende schepen als de minder slecht presterende schepen zouden worden ondergebracht. Op deze manier
zou de bank haar risico’s beter kunnen spreiden en een totaalpost zou zich bovendien beter laten managen. Het
was vanaf dat moment duidelijk dat de weg naar individuele ondersteuningsmaatregelen definitief was afgesloten.
De rederijdirectie heeft haar onderhandelingskoers hier vervolgens op aangepast.
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Het directieteam en het team van JR Ship Investments zijn direct aan de slag gegaan met de ontwikkeling van
een conceptvoorstel in de geest van de oplossing die de bank voor ogen stond. Met als belangrijkste uitdaging:
komen tot een model dat recht zou doen aan de belangen van investeerders in schepen waar anno 2012 nog
redelijke toekomstperspectieven voor golden, zoals onder meer m.s. Elan, Elite en Elysee. Overigens viel ook
voor deze schepen niet uit te sluiten, dat zich bij het aanhouden van de crisis op middellange termijn liquiditeitsproblemen zouden gaan voordoen. Om tot een evenwichtige oplossing te komen, heeft de rederij opnieuw de
eigen vermogen recovery ratio als uitgangspunt genomen. Deze zou dienen als objectieve norm bij een eventuele
verdeling van belangen in een nieuw op te richten verzamelfonds, de JR Fleet Fund CV. Met dit eerste model is
JR Shipping opnieuw met HSH Nordbank in onderhandeling getreden, waarbij de rederijdirectie direct heeft
aangegeven alleen aan deze oplossing mee te willen werken als de bank bereid zou zijn serieus naar perspectieven
voor de investeerders te kijken, over haar eigenbelang heen. Hiertoe bleek voldoende bereidwilligheid te bestaan.
Het concept kwam er kortweg op neer dat alle elf door HSH Nordbank gefinancierde schepen bij de herstructurering
betrokken zouden worden: de Enforcer, Encounter, Energizer, Endeavor, Endurance, Ensemble, Elan, Elite, Elysee,
Emotion en Empire. Deze schepen zouden niet langer in separate scheeps-CV’s worden geëxploiteerd, maar binnen
een zogeheten verzamel-CV, te financieren en aan te sturen als één bedrijfseconomische eenheid. Bestaande
CV’s zouden binnen deze opzet een aandeel krijgen binnen dit nieuwe fonds, gerelateerd aan de actuele waarde
van de betreffende CV, met een herberekening van de eigen vermogen recovery ratio als berekeningsmodel. Het schema
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hieronder geeft het model goed weer.
Basisstructuur JR Fleet Fund CV
Participanten
JR Vloot Support
Participanten
Participanten
Participanten
Obligatiehouders
Obligatiehouders
Obligatiehouders
Etc.

Schip 1

Schip 2

Schip 3

Etc.
HSH Nordbank

Banklening
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Op basis van dit voorstel heeft HSH Nordbank aangegeven bereid te zijn tot een nieuwe totaalfinanciering
onder unieke voorwaarden, die voor alle partijen in betere perspectieven zouden resulteren:
P Verlenging van de stand still afspraken tot eind 2013.
P Versoepeling van de aflossingsverplichtingen vanaf 1 januari 2014.
P Een voor een periode van 7 jaar gegarandeerd rentepercentage van 2,75% (tegen gemiddeld ruim 6% voor
de afzonderlijke scheeps-CV’s).
Als hoofdvoorwaarde stelde de bank dat alle betrokken afzonderlijke scheeps-CV’s met de herstructurering in
zouden moeten stemmen. Gezien de bijzondere financieringscondities, de constructieve sfeer van de onderhandelingen en het feit dat de bank zich bereid toonde over haar eigen belangen heen te kijken, is de rederij
serieus op de voorliggende optie ingegaan en kon in juli overeenstemming worden bereikt over de hoofdlijnen.
Vooruitlopend op verdere detailonderhandelingen, heeft de rederijgroep het concept voorgelegd aan alle
betrokken vennootrelaties. Ook obligatiehouders en deelnemers in JR Vloot Support CV zijn bij de communicatieronden betrokken. JR Ship Investments heeft een reeks nieuwsbrieven doen uitgaan, waarin per scheeps-CV
ruim aandacht is besteed aan de achtergrond die tot de noodzaak van de herstructurering heeft geleid, de
actuele situatie en de bedrijfsmatige en juridische aspecten van het op te richten verzamelfonds, JR Fleet Fund
CV. Het team van JR Ship Investments was vervolgens permanent stand-by om nadere uitleg te geven over de
plannen. Met veel investeerders is op die manier persoonlijk overleg gevoerd, waarbij steeds benadrukt is dat
zich in feite een ‘alles of niets’ situatie voordeed, waarbij optimaal draagvlak wenselijk was om ten minste deze
elf schepen door de crisis te loodsen en het perspectief van vermogensherstel te behouden en zelfs iets te verbeteren.
Er zijn kritische vragen gesteld, maar er is ook veel begrip en waardering getoond.
In september kon worden vastgesteld dat er overeenstemming was bereikt over nog in te vullen details, met als
belangrijkste agendapunt: de verdeling van de aandelen in het verzamelfonds. Op basis hiervan is een tweede
communicatieronde uitgevoerd en zijn betrokken investeerders uitgenodigd deel te nemen aan de vennotenvergaderingen, die, gezien het belang van het onderwerp, tot dit moment waren uitgesteld. Tijdens de vergaderingen
is door enkele investeerders nog een verbetersuggestie ingebracht met betrekking tot de gehanteerde rekenmethodiek die de basis heeft gevormd voor de aandelenverdeling. Dit heeft verder geen invloed gehad op het
stemverloop. Het officiële voorstel is door alle vergaderingen met grote meerderheid van stemmen aangenomen.
Deze positieve uitkomst heeft de rederijdirectie en JR Ship Investments er niet van weerhouden de ingebrachte
verbetersuggestie serieus tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot de wenselijkheid van een kleine aanpassing
in de rekenmethodiek en daarmee een lichte verschuiving in de aandelenverdeling. Ook deze aanpassingen
zijn, vergezeld met een verzoek tot het nemen van een officieel vereist bekrachtigingbesluit, gecommuniceerd
naar de vennootrelaties, de obligatiehouders en de deelnemers in JR Vloot Support CV. Het proces rond het
bekrachtigingbesluit kon zonder hindernissen worden afgerond.
Eind 2012 kon, na een jaar van enorme inspanningen om redbare schepen van onnodige faillissementen te
behoeden, worden geconcludeerd dat dit belangrijke deel van de vloot kon worden veiliggesteld. Alle formaliteiten
ten behoeve van JR Fleet Fund CV konden relatief vlot worden ingevuld, waarna aan alle betrokkenen de
boodschap ‘missie geslaagd’ kon worden afgegeven. Binnen de rederijgroep bestond opluchting over de goede
afloop, maar ook het besef dat investeerders opnieuw een bittere pil hadden moeten slikken. De herstructurering
was echter de enige haalbare en werkbare oplossing, ook voor de schepen die zich begin 2012 nog buiten de
gevarenzone bevonden. De werkelijkheid van nog steeds uitblijvend marktherstel in het eerste kwartaal van
2013, onderschrijft dit nog eens. Binnen de nieuwe opzet zijn de belangen van alle partijen het best gediend.
Voor de bank geldt betere risicospreiding en beheersbaarheid, voor de rederijgroep is de basis voor continuïteit
versterkt, voor investeerders is het perspectief van vermogensherstel iets toegenomen. Binnen de gegeven
omstandigheden van 2012 was dit het best haalbare resultaat. Eind 2012 heeft JR Ship Investments de stand van zaken
verder kenbaar gemaakt aan de brede kring van vennootrelaties en aan de pers. Tevens zijn voorbereidingen
getroffen voor een Nieuwjaarseditie van JR Shipping Actueel die begin 2013 verschenen is met als hoofdonderwerpen: een evaluatie van het proces dat tot de geslaagde herstructurering heeft geleid en een nadere uitleg van
het diversificatiebeleid, waarlangs de rederij haar organisatie voor de nabije toekomst wenst te versterken.

Communicatie scheepsfondsen
De communicatie met betrekking tot de scheepsfondsen heeft zich steeds noodzakelijkerwijs toegespitst op de
uiterst dunne scheidslijn tussen niet redbare en redbare schepen. Met als betreurenswaardige trendbreuk: de
mededeling aan een aantal investeerders dat het niet langer mogelijk was te voorkomen dat geïnvesteerd vermogen
definitief verloren zou gaan. Bij zeven scheeps-CV’s was dit het geval. Hiervan gingen er vijf in 2012 failliet en
twee in 2013. Ook voor de wel redbare schepen was de teneur van de berichtgeving helaas negatief, met het
geslaagde herstructureringsprogramma als klein lichtpunt. De communicatie rond eventuele rendementen op
investeringen in scheeps-CV’s is sinds de eerste crisissignalen van 2008 volledig gekanteld. Werden er eind 2008
nog de zogeheten tussenstanden gepubliceerd, de rendementsontwikkeling in relatie tot de oorspronkelijke
prospectusprognose, per eind 2009 is met die traditie gebroken. Al vier jaar lang geldt maar één uitdaging:
beperking van de verliezen en hopen op enig herstel van geïnvesteerd vermogen zodra de scheepvaartmarkten
weer enigszins gaan aantrekken. Per eind 2012 was overduidelijk dat er wat dat betreft nog een lange weg te
gaan is. De schuldenlasten op schepen zijn enorm en nemen, door verlenging van stand still afspraken nog
steeds toe. De restwaarde van schepen kalft onder druk van de aanhoudende laagconjunctuur snel en sterk af.

Overdracht participaties
Participaties in open scheeps-CV’s zijn vrij verhandelbaar. Voor besloten scheeps-CV’s geldt dat vooraf
toestemming is vereist van alle vennoten. Dat de animo om bestaande deelnames in scheeps-CV’s over te nemen
momenteel zeer matig is, behoeft geen betoog. Dit neemt niet weg dat de rederijgroep als beherend vennoot
ondersteuning blijft bieden aan investeerders die hun deelname(s) willen overdragen.

Fiscale invulinstructies
Voor het verschijnen van dit jaarverslag hebben vennootrelaties van de rederijgroep hun fiscale invulinstructie(s)
ontvangen, zoals elk jaar omstreeks eind maart in het eerstvolgende boekjaar. Dit is zo vroeg als maar mogelijk
is, rekening houdend met het feit dat de fiscale invulinstructies pas kunnen worden opgesteld als de jaarcijfers
gereed en gecontroleerd zijn door de accountant. Bovendien dient de elektronische versie van het aangifteprogramma gereed te zijn. De fiscale invulinstructie wordt aan de hand van dit programma en van de officiële
jaarcijfers van Deloitte gecontroleerd en ter goedkeuring aan de fiscus voorgelegd. Ook deze goedkeuringsprocedure neemt enige tijd in beslag.

Emissies
Het zal duidelijk zijn dat de markt voor emissies van deelnames in scheepsfondsen in 2012 nagenoeg stil lag.
Was er in 2011 nog een impuls als gevolg van de faciliteit willekeurige afschrijving, een fiscale maatregel, ingevoerd
in 2009 om binnen de crisisomstandigheden toch nog een enigszins werkbaar investeringsklimaat te creëren,
in 2012 konden projecten niet langer volgens dit gunstige regime worden ingericht. Voor zover er enige beweging
op de markt voor scheepsinvesteringen te bespeuren valt, betreft dit de zogeheten opportunity investments.
Schepen die in liquiditeitsproblemen verkeren en/of komen te verkeren, terwijl er geen draagvlak meer is voor
herstructureringen, in welke vorm dan ook, komen tegen extreem aantrekkelijke prijzen op de tweedehands
markt terecht. Hier speelt een specifieke groep investeerders in toenemende mate op in. Voor rederijen is dit
een terrein dat om oplettendheid en nieuwe afwegingen vraagt.
Ook voor JR Ship Investments bestonden er in 2012, in overeenstemming met het marktsentiment, geen emissieplannen. De laatste emissies vonden plaats in 2011 ten behoeve van de Noorse Hagland Group en ingegeven
door de eerder genoemde faciliteit willekeurige afschrijving die eind 2011 werd opgeheven. De twee multipurpose
schepen waarvoor JR Ship Investments succesvolle projecten heeft gerealiseerd, de Hagland Chief en Captain,
zijn in 2012 beheerd door JR Ship Management. JR Ship Investments blijft zich profileren op de markt voor
scheepsfondsen en blijft haar expertise desgewenst aan derden beschikbaar stellen.

Nieuwe projecten
Bij het afsluiten van 2012 bestonden er geen concrete projectplannen. Wel bestaat de kans dat JR Ship Investments
in de loop van 2013 een nieuw financieringsconcept zal gaan ontwikkelen voor de twee innovatieve serviceschepen
die in de loop van 2012 zijn opgeleverd aan SeaZip Offshore Service. In eerste instantie hebben de rederijgroep en
de scheepswerf die de schepen heeft gebouwd, Damen Shipyards, gekozen voor een gezamenlijk financieringsmodel om de ontwikkeling en ingebruikname van de schepen veilig te stellen en daarmee een belangrijk PP

31

32

visitekaartje af te geven aan de markt voor offshore windparken. Intussen kan worden vastgesteld dat de SeaZip 1
en SeaZip 2 positief door de markt ontvangen zijn en dat meerdere partijen hun interesse in de schepen hebben
getoond. Vanaf 1 april 2013 zullen beide schepen zes maanden voor BARD Offshore gaan varen. De kans bestaat
dat de rederijgroep in de loop van 2013 kiest voor een publiek project, waarin beide schepen gefinancierd
zullen worden. Dit zal overigens een relatief kleinschalig project zijn, met een bijzondere dimensie, gezien het
feit dat de schepen dienst gaan doen binnen een industrie die een essentiële rol speelt voor de verduurzaming
van de energievoorziening.

Opportunity Investments
Tijdens de reeks van vennotenvergaderingen is door verschillende investeerders geïnformeerd naar de visie van
JR Shipping op de zogeheten opportunity investments. Tot nu toe is de rederijgroep hier terughoudend mee
omgegaan. Er heeft zich een gelegenheid voorgedaan om eigen schepen na faillissementen terug te kopen,
maar daar is om morele redenen niet op ingegaan. Het leek de rederij ongepast jegens haar investeerders die grote
verliezen hebben moeten accepteren. Dit neemt niet weg dat de rederijgroep niet blind is voor de uitzonderlijke
mogelijkheden die zich door de crisisomstandigheden voordoen. Om handen en voeten te geven aan het
gewenste diversificatiebeleid en de basis onder de rederijorganisatie te versterken, wordt zeker gekeken naar
mogelijkheden om met name de multipurpose vloot op verantwoorde wijze uit te breiden. Daarbij is de aankoop van bestaande schepen niet uitgesloten en een feit is, dat dit het moment is om zaken te doen. Hierbij
houden we echter vast aan het principe dat altijd door JR Ship Investments gehanteerd is. De combinatie van
aanschafprijs, financieringsfaciliteiten en exploitatieperspectieven moet dusdanig zijn, dat er voor investeerders
onder de normale cyclische omstandigheden echt voordeel te halen is. Bovendien dient er onder investeerders
voldoende belangstelling voor dit soort projecten te bestaan. Een mogelijkheid kan zijn om hier bij voorbaat
een investeringsfonds voor in te richten. JR Ship Investments neemt de verschillende scenario’s serieus in studie
en is voornemens de vaste kring van vennotenrelaties hier vroegtijdig en nauw bij te betrekken.

Samenvatting
Bij JR Ship Investments lag de nadruk in 2012 voor de volle honderd procent op taken die voortvloeien uit haar
rol als fondsbeheerder. Direct bij de aanvang van 2012 betekende dit dat vorm moest worden gegeven aan het
slechtst denkbare nieuws: de niet langer te vermijden faillissementsaanvragen van enkele schepen. Het team
van JR Ship Investments is tijdens deze voor iedereen zware en teleurstellende fase blijven vasthouden aan haar
uitgangspunt om te allen tijde, bij voor- en tegenspoed, volledige en transparante informatie te verschaffen en
optimaal bereikbaar en aanspreekbaar te zijn voor individuele investeerders.
Met betrekking tot de ‘redbare’ schepen heeft JR Ship Investments een belangrijke rol gespeeld bij de architectuur
van en de communicatie rond het herstructureringsplan voor elf schepen die zijn gefinancierd door HSH
Nordbank. Zodra de contouren van een mogelijk nieuw financierings- en ondernemingsmodel voor de elf
schepen zichtbaar waren, was de inzet: uitleg geven over en draagvlak creëren voor de herstructurering die gold
als enige haalbare en werkbare oplossing om onnodige faillissementen te voorkomen. Via uitgebreide nieuwsbrieven heeft JR Ship Investments kunnen zorgen voor begrip en consensus onder vennootrelaties. Ook in
dit geval is het team permanent bereikbaar en aanspreekbaar gebleven om tekst en uitleg te geven. Gezien de
belangen die met de herstructurering waren gemoeid, is besloten de reguliere vennotenvergaderingen uit te
stellen tot het moment waarop ook de detailonderhandelingen met de bank tot een werkbare uitkomst zouden
leiden. In het najaar van 2012 kon het licht op groen. Het draagvlak voor de plannen bleek groot. Op aangeven
van enkele investeerders is in een volgende ronde nog een kleine aanpassing doorgevoerd, waarop uiteindelijk
met grote meerderheid een bekrachtigingsbesluit is genomen. Eind 2012 konden alle formaliteiten worden
afgerond. Hoewel het besef overheerste dat het vertrouwen en de veerkracht van investeerders stevig op de proef
is gesteld, kon JR Ship Investments toch ook terugkijken op een bijzondere prestatie die binnen de scheepvaartsector zijn vergelijk niet kent.
In overeenstemming met het klimaat op de markt voor scheepsinvesteringen, heeft JR Ship Investments in
2012 geen initiatieven voor nieuwe investeringsprojecten ondernomen. Intussen bezint JR Ship Investments
zich wel op een mogelijk financieringsconcept voor de twee servicecatamarans die in 2012 zijn opgeleverd aan
SeaZip Offshore Service. Daarnaast zal in 2013 worden onderzocht hoe investeerders staan ten opzichte van
eventuele opportunity investments.
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5		 ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
Met de realisatie van een herstructureringsprogramma voor 11 van haar schepen, heeft
rederijgroep JR Shipping een werkbare basis gecreëerd om het grootste deel van haar
vloot door de crisis te loodsen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat marktherstel
niet al te lang meer uit mag blijven. De herstructurering vormt een soort apotheose
van vier jaar crisisbeleid. Er is een ‘stabiele zijligging’ bereikt, in de woorden van de
directie. Dit biedt de vereiste rust en ruimte om verder handen en voeten te geven
aan het noodzakelijke diversificatiebeleid dat zich, buiten consolidatie van de containerfeeder vloot, richt op de markt voor multipurpose schepen en offshore service
schepen.

JR Shipping heeft als rederijorganisatie vier jaren van crisisbeleid achter de rug die een zware wissel hebben
getrokken op de staf en het personeel en op het financiële draagvlak van de onderneming. Desondanks blijven
alle inspanningen gericht op behoud van de ‘redbare’ schepen in de huidige vloot en maakt de rederij zich sterk
voor de ontwikkeling van activiteiten op andere scheepvaartmarkten om daarmee enerzijds de risico’s te spreiden
en anderzijds het fundament onder de organisatie te versterken. Hierbij blijft de rederijorganisatie trouw aan
haar grondbeginsel: behoud van de regie over alle kernprocessen die bepalend zijn voor de ontwikkeling en
exploitatie van de vloot. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van specialistische werkmaatschappijen die
nauw met elkaar samenwerken. De samenstelling van de JR Shipping groep bleef ten opzichte van 2011 ongewijzigd.
Wel deed zich een belangrijke uitbreiding binnen het directieteam voor, dat bestaat uit de heren Jan Reier Arends,
Sander Schakelaar en Jari van Niejenhuis. Laatstgenoemde zal met name een belangrijke rol vervullen bij de
opzet van de JR Shipping multipurpose schepen divisie.

JR Ship Management
Allround scheepsmanagement, bestaande uit commercieel management, nautisch/technisch management,
(technische) inkoop, financieel beheer en kwaliteitsbeheer. Gecertificeerd voor International Ship & Port Facility
Security (ISPS) en International Safety Management (ISM).

JR Ship Crew
Werving, selectie en werkgeverschap met betrekking tot zeevarenden op schepen van JR Shipping. Staat voor
informele, open werksfeer, gerichte loopbaanontwikkeling, collegialiteit en betrokkenheid en beschouwt de
kwaliteit van de bemanning als bepalend voor een efficiënte en veilige operatie op zee.

Confeeder Shipping & Chartering
Ervaren bevrachtingspecialist die zich primair richt op de chartermarkt voor containerfeeder schepen en daarnaast op de markt voor multipurpose schepen. Beschikt over veel marktexpertise en zet zich in voor duurzame
klantrelaties.

JR Ship Investments
Fondsbeheer en emissies voor de JR Shipping groep en voor derden. Initieert realistische projecten en zet zich
in voor maximale transparantie in de informatievoorziening en de communicatie met investeerders. Is tijdens
projecten en na de realisatie van emissies nauw betrokken bij de belangen van investeerders.
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JR Ship Brokers & Consultants
Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten en bij de aan- en verkoop van bestaande zeeschepen.
Levert daarnaast consultancydiensten aan uiteenlopende spelers in de maritieme industrie.

JR Ship Cruise
Biedt passagiersreizen aan op schepen van JR Shipping, met als vaargebieden: Noordwest-Europa, Middellandse
Zeegebied, het Caribische gebied en de oostkust van de Verenigde Staten.

SeaZip Offshore Service
Richt zich op de exploitatie van service- en accommodatieschepen en allround maritieme serviceconcepten ten
behoeve van offshore windmolenparken.

Overleven onder extreme marktomstandigheden
Nadat eind 2008 alle alarmbellen begonnen te rinkelen, heeft de rederijgroep direct haar koers van weloverwogen
expansie omgebogen naar consolidatie van de bestaande vloot en de aandacht verlegd naar maatregelen die
toereikend zouden zijn om de crisis, waarvan de impact en duur zich op geen enkele manier lieten voorspellen,
te overbruggen. Allereerst zijn in twee ronden maatregelen getroffen om acute liquiditeitsproblemen bij diverse
scheeps-CV het hoofd te bieden. Daarnaast is gekeken naar maatregelen in de sfeer van kostenbeheersing, binnen
de organisatie zelf, maar ook met betrekking tot het operationele scheepsbeheer. Er zijn wat dat betreft belangrijke resultaten geboekt. Daarbij is de rederijgroep steeds realistisch te werk gegaan. Om schepen professioneel
te exploiteren, met de nadruk op klant- en marktreputatie, kwaliteit en veiligheid, onder welke marktomstandigheden dan ook, is een walorganisatie vereist van een bepaalde omvang en blijven de kwaliteit en betrokkenheid
van maritiem personeel bepalend. Binnen deze minimumlijn, is echter op alle fronten belangrijk werk verzet
om kosten terug te dringen en het effect van voortdurende kostenstijgingen tot een minimum te beperken.
Daarnaast is goed gekeken naar mogelijkheden om de kennis en ervaring die wordt aangewend voor de exploitatie
van de eigen vloot ook in de markt te zetten voor derden om op die manier met dezelfde organisatie een gezonde
omzet te genereren. In 2008, het jaar waarin het marktklimaat voor de scheepvaartindustrie drastisch is omgeslagen,
heeft de rederijgroep voor het eerst haar diversificatieambities kenbaar gemaakt, primair bedoeld voor een betere
risicospreiding en verdere groei binnen verschillende scheepvaartmarkten.
Door het enorme marktverval en de noodzaak van permanent actief en reactief crisisbeleid, zijn de diversificatieambities naar de achtergrond geraakt, maar ze zijn nooit losgelaten. Zodra de gelegenheid zich voordeed, zijn
kleine stappen gezet. Met de oprichting van JR Ship Brokers & Consultants hebben we een marktpositie PP
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ingenomen als dienstverlener bij de ontwikkeling van nieuwbouwschepen en aan- en verkoop van schepen. Er
is gewerkt aan een betere marktpositionering voor JR Ship Investments, wat in 2011 heeft geresulteerd in eerste
projecten voor derden. We hebben voorzichtige signalen afgegeven aan collega-rederijbedrijven en kapitein/
eigenaarbedrijven dat we beschikbaar zijn voor diensten op het gebied van scheepsmanagement en bevrachting.
Daarnaast is in 2010 het initiatief genomen tot de oprichting van SeaZip Offshore Service, een specialistische
maritieme dienstverlener die zich binnen de rederijgroep gaat toeleggen op de exploitatie van service- en
accommodatieschepen voor de offshore windmolenindustrie.
Er zijn dus cruciale stappen gezet vanuit het diversificatiebeleid, maar de crisis heeft de ambities en het enthousiasme telkens getemperd, een grote wissel getrokken op beschikbare tijd en mankracht en grenzen gesteld aan
investeringsmogelijkheden. Die crisis is nog niet ten einde, ook 2013 gaat een moeilijk jaar worden en niemand
kan met enige zekerheid zeggen of 2014 dan eindelijk het langverwachte herstel zal inluiden. Echter, doordat de
rederijgroep erin geslaagd is voor een groot deel van haar vloot een herstructureringsprogramma te realiseren,
is er voor het eerst sinds jaren ruimte om de bakens in overeenstemming met de diversificatiekoers te verzetten
en de pijlers onder onze organisatie te versterken. In die zin zal 2013 een belangrijk jaar worden, want naar
nieuwe kansen kijken en nieuwe omzetmogelijkheden creëren is cruciaal om de continuïteit van de rederijorganisatie na de crisis te waarborgen.

Vier jaar crisisbeleid
Met het afsluiten van 2012 heeft de rederijgroep, zoals gezegd, vier jaar crisisbeleid achter de rug. Dit heeft zijn
sporen achtergelaten – in de vloot, maar ook in de organisatie. Iedereen heeft zich tot het uiterste ingespannen
en vaak moeten aanzien dat aangewende energie niet tot bevredigende resultaten heeft geleid, doordat de marktomstandigheden steeds weer roet in het eten gooiden. Wat nog het zwaarst op het gemoed van de organisatie
heeft gedrukt en nog steeds drukt, is het feit dat de vele investeerders die hun vertrouwen in onze organisatie en
projecten hebben gesteld vier jaar lang genoegen hebben moeten nemen met een onophoudelijke reeks van
slecht nieuws berichten. De vermogensontwikkeling is, zacht gezegd, teleurstellend, zo niet desastreus en staat
in schril contrast met de prognoses van voor de crisis, die toen, uitgaande van meerjarige gemiddelden, realistisch waren. Voor de rederij heeft altijd gegolden dat het vertrouwen van haar investeerders haar belangrijkste
kapitaal is. Dat maakt de balans van vier jaar crisisbeleid extra pijnlijk. Er is veel eigen vermogen verdampt. In
een aantal gevallen, bij faillissementen, is geïnvesteerd vermogen definitief verloren gegaan, ondanks de enorme
inspanningen van de rederijgroep om vermogensverlies te beperken – inspanningen die zijn verricht vanuit een
sterk geloof in het eigen herstelvermogen van die belangrijke scheepvaartindustrie, waarin we als Nederlands
rederijbedrijf onze rol opeisen.
Onze eerste gezamenlijke inspanning betrof de inrichting van JR Vloot Support CV, in 2009, als direct antwoord
op acute liquiditeitsproblemen. Het tariefverval in alle segmenten van het containerfeeder transport was toen
al dramatisch. Maar het kon nog erger, zou halverwege het jaar blijken. De snelle realisatie van het vlootbrede
‘noodfonds’ bleek de enige juiste beslissing. Binnen korte tijd heeft een groot aantal scheeps-CV’s een beroep
op het noodfonds gedaan, waardoor op dat moment faillissementen voorkomen konden worden. Wel werd
snel duidelijk dat de leencapaciteit van JR Vloot Support CV onvoldoende was om alle bestaande en dreigende
liquiditeitsproblemen op te vangen. In het jaarverslag over 2009 kondigde de rederijdirectie al aan dat vervolgmaatregelen noodzakelijk zouden zijn.
Zomer 2009 bereikte de markt een historisch dieptepunt. Er moest genoegen worden genomen met tarieven
die 75 tot 80% onder het meerjarig gemiddelde lagen. Bovendien lukte het lang niet altijd voor alle schepen
emplooi te vinden. De keus om tegen de stroom in door te blijven varen, onder kostprijs dikwijls, had geen
andere reden dan zichtbaar blijven voor de beslissende marktpartijen en schepen inzetbaar te houden. Na de
zomer trad een kentering op. De ‘natuurlijke weerstand’ leek bereikt, tarieven daalden niet langer. Eind 2009
nam de vraag naar capaciteit iets toe. Van een eerste, uiterst bescheiden tariefherstel was de eerste maanden van
2010 pas sprake, met het Baltic Max segment als trendsetter. Begin 2010 heeft JR Shipping voor haar schepen
nieuwe prognoses gemaakt, waarin, in relatie tot bijgestelde marktverwachtingen, de te verwachten liquiditeitstekorten voor 2010, 2011 en 2012 zijn gekwantificeerd. Op basis daarvan zijn per specifieke scheeps-CV vervolgreddingsplannen gerealiseerd. Onder investeerders is extra overbruggingskapitaal opgehaald, met banken zijn
zogeheten stand still afspraken gemaakt en in enkele gevallen overeenkomsten gesloten voor extra financieringen.

In de loop van 2010 zette het marktherstel door en leek de rederijdirectie er dankzij de individuele reddingsacties
in te zijn geslaagd haar schepen door de crisis heen te loodsen en verlies van geïnvesteerd vermogen te beperken.
Om op eigen kracht te kunnen bijspringen in acute noodsituaties zijn in 2011, bij een nog steeds aantrekkende
markt, met succes JR Shipping Obligaties uitgegeven, waarmee € 2,5 miljoen aan aanvullend kapitaal is opgehaald.
De omzetten die de schepen de eerste helft van 2011 genereerden, lagen redelijk tot goed in lijn met de nieuwe
prognoses. Toch was de teneur van het jaarverslag over 2011 uiteindelijk somber en teleurstellend. Een terugval
in de zomer bleek geen seizoengebonden ‘hapering’ te zijn, maar de voorbode van het gevreesde dubbele dip
scenario. Na de zomer tot eind 2011 gingen de tarieven weer zwaar onderuit. Deze tendens zette in 2012 door.
Gezien de al geleden verliezen, de sterk toegenomen schuldenlast als gevolg van extra leningen en uitstel van
betalingsverplichtingen en de forse vermindering van de restwaarde van de schepen, werd de scheidslijn tussen
‘redbare’ en ‘niet redbare’ schepen uiterst dun. Eind 2011 moest al worden vastgesteld dat enkele schepen niet
langer ‘redbaar’ waren. Begin 2012 gingen vijf schepen daadwerkelijk failliet en zijn twee schepen in overleg met
de bank uit exploitatie genomen in afwachting van verdere saneringsbeslissingen. Voor deze schepen is begin
2013 uiteindelijk faillissement aangevraagd.

Herstructureringsprogramma
Het was voor de rederijdirectie en alle medewerkers een bittere pil dat het consequent gevoerde crisisbeleid
uiteindelijk niet heeft kunnen voorkomen dat voor een aantal schepen faillissement moest worden aangevraagd.
Daar kon overigens niet al te lang bij worden stilgestaan, want ook een aantal ‘redbare’ schepen stevende om
uiteenlopende redenen op de gevarenzone af. Met alle financierende banken is op hoog niveau permanent
overleg gevoerd om deze redbare schepen ten koste van alles voor faillissementen te behoeden. Met de HSH
Nordbank heeft dit geleid tot het gewaagde en ingenieuze herstructureringsprogramma voor elf schepen dat
eind 2012 met instemming van alle betrokken participanten en obligatiehouders kon worden geformaliseerd,
en in eerdere hoofdstukken al uitgebreid is besproken. Hiermee is, bij het afsluiten van 2012, voor rederijgroep
JR Shipping een nieuwe, cruciale fase aangebroken.

Stabiele zijligging
Met het herstructureringsprogramma is voor de komende periode een werkbare basis gelegd onder de continuïteit
van een belangrijk deel van de vloot. Overigens blijft marktherstel essentieel voor de middellange termijn. De
rederijdirectie kenschetst de situatie die per eind 2012 is ontstaan als ‘stabiele zijligging’. Met andere woorden:
de ‘patiënt’ is buiten levensgevaar, maar er is een lange weg te gaan en er moeten vitale beslissingen worden
genomen om behoud van zelfstandigheid en kwaliteit te garanderen.
Eén van die beslissingen is dat de rederijgroep versneld werk maakt van het als stapsgewijs ingezette diversificatiebeleid. Dit beleid kent vier sporen:
P Consolidatie in de markt voor containerfeedervaart, met inzet van de huidige vloot.
P Intensivering van activiteiten op de multipurpose markt.
P Meer nadruk op dienstverlening aan derden.
P Activiteiten op de markt voor de offshore windmolenparken.
De eerste activiteit, tot nu toe de kernactiviteit van de rederijgroep, behoeft geen nadere uitleg. JR Shipping blijft
al haar energie en expertise inzetten voor een verantwoorde en veilige exploitatie van haar containerfeeder
schepen. Afnemers kunnen blijven rekenen op excellente service. Investeerders mogen er op vertrouwen dat
alle inspanningen gericht blijven op vermogensherstel. Voor wat betreft de multipurpose markt komt de nadruk
te liggen op uitbreiding van de eigen vloot enerzijds en exploitatie van multipurpose schepen in opdracht van
derden anderzijds. Wat de uitbreiding van de eigen vloot betreft, zal de rederijgroep onder de huidige omstandigheden behoedzaam te werk blijven gaan. Het is niet uitgesloten dat de mogelijkheden, haalbaarheid en wenselijkheid van opportunity investeringen in 2013 een serieus onderwerp van discussie zullen vormen. Belangrijk
beleidsnieuws met betrekking tot de multipurpose markt is de uitbreiding en versterking van het directieteam
die in 2012 plaatsvonden. De kans deed zich voor om een ervaren scheepvaartprofessional aan de rederij te
verbinden, met een bijzondere staat van dienst op de multipurpose markt, de heer Jari van Niejenhuis. Een
interview met hem is te lezen in JR Shipping Actueel, Jaargang 10, nummer 17, te downloaden of door te bladeren
op www.jrshipping.nl (Publicaties).
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De dienstverlening aan derden behelst onder meer professionele ondersteuning in operationeel scheepsmanagement voor eigenaren van multipurpose schepen. Dat kunnen kleine rederijen of kapitein/eigenaren zijn.
Daarnaast blijven we onze expertise in scheepsontwikkeling, aan- en verkoop van schepen en scheepsfinanciering
actief in de markt zetten. De vierde pijler, serviceactiviteiten voor de offshore windmolenindustrie, valt onder
de verantwoordelijkheid van zusterbedrijf SeaZip Offshore Service dat in 2012 een mijlpaal beleefde met de
oplevering van haar eerste servicecatamarans. De rederijorganisatie staat samen met SeaZip Offshore Service borg
voor geïntegreerde ‘totaaldienstverlening’ aan een sector die sterk in opkomst is en haar eigen dynamiek kent.
De hiervoor genoemde beleidssporen zijn primair gericht op verwerving van extra inkomsten en risicospreiding.
Het zal duidelijk zijn dat de crisis een enorme aanslag heeft gepleegd op de financiële spankracht van de rederijorganisatie en dat nieuwe omzetperspectieven voorwaardelijk zijn om te overleven en vast te kunnen houden
aan kwaliteits- en veiligheidsnormen. In dit kader dient ook te worden vermeld dat de rederijdirectie diverse
scenario’s in studie heeft om te komen tot een betere financiële structuur die de vereiste ruimte biedt om te
ondernemen. Gemakkelijk zal dit niet zijn, want van de banken kan op dit moment op het gebied van corporate
financing weinig worden verwacht. Wat de mogelijkheden wel zijn, zal in 2013 nader worden onderzocht.

Bedrijfsonderdelen
Binnen de diverse bedrijfsonderdelen hebben zich in 2012 geen relevante organisatorische verschuivingen
voorgedaan, noch grote veranderingen in de personele bezetting. Bij de walorganisatie werken nog steeds circa
30 mensen die allemaal hard nodig zijn om de processen te blijven managen. De werkdruk is in 2012 zwaar
geweest en de werksfeer was soms, zeker bij de faillissementen van onze schepen, bedrukt. Dankzij de kenmerkende
no-nonsense mentaliteit, de korte lijnen, en de maximale transparantie, wist iedereen binnen de rederijorganisatie
toch gemotiveerd te blijven om bij onzekere werkomstandigheden de wenselijke prestaties te leveren. Er was in
2012 nauwelijks verloop onder het personeel en voor zover zich vacatures aandienden, konden deze vrijwel
altijd intern worden vervuld. De directie van rederijgroep JR Shipping wordt sinds mei 2012 gevormd door de
heren Jan Reier Arends, Sander Schakelaar en Jari van Niejenhuis.

JR Ship Management
JR Ship Management BV heeft zich in 2012 met vrijwel dezelfde bezetting onder erg zware marktomstandigheden
ingezet voor het operationele management van de vloot van JR Shipping, alsmede voor enkele schepen van
derden, waaronder de clipper Stad Amsterdam. Binnen dit bedrijfsonderdeel wordt intensief samengewerkt tussen
technisch inkopers, technisch inspecteurs en logistieke professionals om te komen tot optimale, kostenefficiënte
exploitatie. In het kader van de crisis dienen zich hierbij dikwijls lastige dilemma’s aan, onder meer met betrekking
tot planning van onderhoud, op voorraad houden van bepaalde onderdelen en samenwerking met toeleveranciers.
Inzicht, objectiveringvermogen en open overleg leiden altijd tot de gewenste oplossingen en resultaten.
Onze technische staf heeft zich de afgelopen vijf crisisjaren enorme inspanningen moeten getroosten om kostenbesparingen te realiseren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid en
rekening houdend met almaar strengere regelgeving en aanhoudende prijsstijgingen. Door tijdig adequate automatiseringsvoorzieningen in te voeren en kritisch te blijven op de processen, is en wordt consistent gewerkt aan
kostenbeheersing. In 2012 zijn met name substantiële, kostenbesparende prestaties geleverd met betrekking tot
inkoop en logistiek. Meer hierover in hoofdstuk 3, De Vlootperformance.

JR Ship Crew BV
JR Ship Crew BV is binnen de rederijgroep verantwoordelijk voor de bemanningszaken. Per 31 december 2012 bood
JR Ship Crew per dag aan 230 zeevarenden werkgelegenheid aan boord van de schepen, van wie 60 Nederlandse
officieren op de loonlijst staan. De gezellen zijn voor het merendeel van Filippijnse nationaliteit. De andere
officieren zijn voornamelijk afkomstig uit Oekraïne en Rusland. Uit overwegingen van kostenbesparing is een
beperkt aantal reguliere stageplaatsen aangeboden en is ook het aantal vakantiewerkers tot een minimum beperkt.
In 2012 zijn er weer nieuwe CAO afspraken gemaakt, die aansluiten op een jaarlijkse inflatie. JR Ship Crew heeft in
principe weinig zeggenschap over CAO afspraken. De loonkosten voor zeevarenden zijn dan ook altijd gerelateerd
aan de eisen van de verschillende CAO’s.

Sinds begin 2011 ligt in het personeelsbeleid van JR Shipping veel nadruk op kostenbeheersing, zonder afbreuk
te doen aan kwaliteitsbeginselen. Om de kosten te beheersen, heeft zich wel een verschuiving voorgedaan van
Nederlandse naar niet-Nederlandse officieren. Door maximale aandacht te besteden aan de werving & selectie,
heeft dit tot goede ervaringen geleid. Eén van de pijnlijkste maatregelen die zijn genomen om de personeelskosten te
blijven beheersen, betreft de beperking van de opleidingsbudgetten. Positief nieuws in deze is dat het is gelukt om
het JR MasterClass programma doorgang te laten vinden. JR MasterClass biedt eerste- en tweedejaars studenten de
mogelijkheid om korte praktijkstages te doorlopen aan boord van één van de schepen van JR Shipping. Deze
stages worden georganiseerd in schoolverband, met een erkende docent als stagebegeleider. Het gaat om echte
kennismakingsstages van ongeveer twee weken, bedoeld om de werkelijkheid op zee aan den lijve te ondervinden.
De genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat de bemanningskosten in 2011 en 2012 vlootbreed gezien
binnen de budgetten zijn uitgekomen. Het gevoerde, op kostenbesparing gerichte beleid brengt wel lange termijn
risico’s met zich mee. Zo zal het, zodra er in de toekomst weer behoefte gaat ontstaan aan goed opgeleide officieren,
steeds moeilijker worden om bemanning te rekruteren en zo de bemanningssamenstelling in de juiste balans te
houden. Door het cyclische karakter van scheepvaartmarkten wordt dat risico nog eens verhoogd.
JR Ship Crew BV anticipeert op deze risico’s door optimaal aandacht te besteden aan officieren met de Nederlandse,
Filippijnse, Oekraïense en Russische nationaliteit. Zo zijn er, om extra betrokkenheid met deze officieren te creëren,
in 2012 JR Officierendagen in Odessa en Harlingen georganiseerd. Er wordt veel waarde gehecht aan deze
betrokkenheid. Het is ook de bedoeling om in de nabije toekomst vaker dergelijke evenementen te organiseren.

JR Ship Investments
Bij JR Ship Investments, gespecialiseerd in fondsbeheer- en emissieactiviteiten heeft de nadruk in 2012 voor
vrijwel honderd procent gelegen op taken die samenhangen met fondsbeheer en vooral de communicatie
daaromtrent. Hierbij is consequent vastgehouden aan het beginsel om in alle omstandigheden open en volledige
informatie te verstrekken. Dit is gebeurd bij de onvermijdelijke faillissementsaanvragen die de eerste helft van
2012 moesten worden ingediend en bij de planvorming rond de herstructurering ten behoeve van een groot
deel van de vloot, in samenwerking met HSH Nordbank. In elke fase zijn betrokken investeerders uitgebreid
geïnformeerd, zodat iedereen zich optimaal kon voorbereiden op de serie van vennotenvergaderingen die zo goed
als volledig aan de herstructurering was gewijd. Eind 2012 kon JR Ship Investments vaststellen erin te zijn geslaagd
een breed draagvlak te creëren voor de plannen die kort voor de jaarwisseling konden worden geëffectueerd.
Opgeslokt door de intensieve informatie- en communicatietaken die voortvloeiden uit het crisisbeleid, is er
weinig ruimte geweest om aandacht te schenken aan eventuele nieuwe communicatievormen en/of diensten aan
vennootrelaties. Op het projectenfront was het stil, in overeenstemming met de markt voor scheepsinvesteringen.
Wel heeft JR Ship Investments tijdens vennotenvergaderingen geconstateerd dat er een zekere nieuwsgierigheid
bestaat naar de mogelijkheden en risico’s van de zogeheten opportunity investments die zich in 2012 in toenemende
mate voordeden als gevolg van de sanering die is ingetreden en in 2013 zal voortzetten. JR Ship Investments
heeft zich voorgenomen hier onderzoek naar te doen.
Er heeft zich, tot slot, een belangrijke personeelsverschuiving voorgedaan binnen het team van JR Ship Investments.
De teamleider, Marcus Stevens, actief binnen de rederijgroep sinds 2010, heeft na de realisatie van het herstructureringsprogramma aangegeven zijn loopbaan te willen voortzetten als zelfstandig ondernemer, maar
wel in een eventuele adviesrol beschikbaar te zullen blijven. Dit besluit is uiteraard gerespecteerd, met als gevolg
dat de heer Stevens de organisatie in het najaar van 2012 heeft verlaten. De hierdoor vrijgekomen vacature is
inmiddels intern overgenomen door Eelco van der Heide.

JR Ship Brokers & Consultants BV
JR Ship Brokers & Consultants richt zich op begeleiding bij de ontwikkeling van nieuwbouwschepen en
bemiddeling in aan- en verkoop van schepen. Deze diensten worden verleend aan derden, zoals banken, collegarederijen en werven. JR Ship Brokers & Consultants draagt enerzijds bij aan het vergroten van de expertise binnen
de rederijgroep en anderzijds aan de winstdoelstellingen en past als zodanig goed in het diversificatiebeleid. PP

39

40

JR Ship Brokers & Consultants heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een verdere collegiale samenwerking met
de Chowgule werf in India, onder meer op het gebied van ontwikkeling van nieuwe scheepstypen, marketing en
verkoop. Chowgule, opgericht in 1916, is een familiebedrijf met een rijke traditie. De werven van de Chowgule
Group zijn gevestigd in de deelstaat Goa, dichtbij Vasco Da Gama, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd.
De samenwerking heeft in 2011 onder meer geleid tot de verkoop van twee multipurpose schepen aan de
Noorse Hagland Group. Door dit succes voert de JR Shipping Groep, in opdracht van de Hagland Group, sinds
het voorjaar van 2012 het management uit voor m.s. Hagland Captain en m.s. Hagland Chief. Daarnaast heeft
Chowgule in 2012 ook zelf opdracht gegeven aan de JR Shipping Groep om het scheepsmanagement over een
ander multipurpose schip, de Espace, te gaan voeren. Uiteraard is dit binnen de rederijgroep ervaren als een
positief succes en een blijk van vertrouwen van de samenwerking met Chowgule. Het scheepsmanagement
over de Espace, opgeleverd in de zomer van 2012, loopt naar verwachting tot de tweede helft van 2013. Tevens
heeft de samenwerking in 2012 geleid tot de levering van twee verlengde Chowgule schepen met een draagvermogen
van 5600 ton en een groot laadruim met een lengte van ruim 73 meter aan de Nederlandse rederij Flinter in
Barendrecht.
De strategische samenwerking met Chowgule wordt in 2013 gecontinueerd. Momenteel wordt er onder meer
gewerkt aan een ‘zeerivier feeder’ voor de lokale Indiase markt. Voor deze specifieke markt zijn namelijk schepen
nodig met een beperkte diepgang. Om de ontwerptechniek aan te laten sluiten bij de eisen voor deze markt,
werkt JR Ship Brokers & Consultants nauw samen met het Nederlandse ontwerpbureau Groot Ship Design.
Het is de verwachting dat de eerste ‘zeerivier feeder’ in 2014 opgeleverd zal worden.
JR Ship Brokers & Consultants is in 2012 weer betrokken geweest bij verschillende taxaties en marktstudies. Tot
slot speelde JR Ship Brokers & Consultants dit jaar een bemiddelende en waardevolle rol bij de verkoop van
diverse vrachtschepen.

JR Ship Cruise BV
JR Ship Cruise BV biedt vennootrelaties van de rederijgroep en andere belangstellenden de gelegenheid tot het
maken van een passagiersreis op schepen van de JR Shipping vloot. Hiermee voldoet de in 2005 opgerichte
dochtermaatschappij aan de interesse die vennootrelaties tonen. Veel investeerders hebben de afgelopen jaren
een ‘zeereis op maat’ gemaakt en zodoende kennisgemaakt met het leven aan boord van een containerschip. In
principe kan op bijna elk containerschip van de rederij door een beperkt aantal passagiers worden meegevaren, met
uitzondering van enkele routes waarvoor specifieke veiligheidseisen gelden. De rederij regelt alle formaliteiten; de
kapitein en bemanningsleden worden altijd uitvoerig geïnformeerd over de van hen verwachte rol als gastheer.
In 2012 heeft de rederij zes gasten mogen verwelkomen aan boord van achtereenvolgens de Emotion, Ensemble,
Elysee en de Endurance. De passagiers hebben rondreizen gemaakt van Rotterdam naar Dublin en van Hamburg
naar St. Petersburg.

SeaZip Offshore Service
In het kader van haar diversificatieambities heeft de rederijgroep in 2010, na een gedegen marktanalyse, besloten
tot de oprichting van SeaZip Offshore Service BV, in formele zin een zusterbedrijf, maar nauw verankerd in de
rederijgroep. SeaZip Offshore Service richt zich op de ontwikkeling en inzet van gespecialiseerde service- en
accommodatieschepen ten behoeve van de sterk groeiende markt voor offshore windparken. Een belangrijke
trend die zich in die markt voordoet, is de situering van grootschalige parken op grote afstanden van de kust.
Dit vraagt om een nieuwe generatie schepen die hoog scoren in snelheid, zeewaardigheid en betrouwbaarheid
onder vaak uitdagende omstandigheden, met maximale brandstofefficiency als één van de sleutelcriteria. In
2012 heeft SeaZip veel activiteiten ondernomen om zich op de markt te profileren. Met diverse vooraanstaande
partijen zijn oriënterende gesprekken gevoerd en intentieafspraken gemaakt. De plannen en marktpropositie
van SeaZip zijn erg goed ontvangen. Deze propositie kon nog eens worden onderstreept met de oplevering van
twee innovatieve servicecatamarans, de SeaZip 1 en 2, gebouwd door Damen Shipyards (type: Damen Fast Crew
Supplier 2610). Dit scheepstype onderscheid zich door unieke vaareigenschappen, maximale stabiliteit en zeer
economisch brandstofverbruik in relatie tot de te leveren prestaties. Vanaf 1 april 2013 zullen beide schepen zes
maanden voor BARD Offshore gaan varen. De kans bestaat dat JR Ship Investments in de loop van 2013 een

financieringsproject zal initiëren voor deze bijzondere schepen die dienst gaan doen in de groeiende duurzame energiesector, de motor achter de toekomstige innovatie-economie.

Samenvatting
Binnen de rederijgroep is in 2012 onverkort vastgehouden aan de in 2009 ingeslagen koers van actief en reactief
crisisbeleid, bedoeld om schepen in de vaart te houden en verlies van geïnvesteerd vermogen waar mogelijk te
beperken. Begin 2012 moest worden vastgesteld dat dit helaas niet meer in alle gevallen haalbaar was. Er moest
een scheidslijn worden getrokken tussen redbare en niet redbare schepen, waarbij de eigen vermogen recovery
ratio de objectieve norm was. Op basis van deze norm restte voor zeven schepen geen andere uitweg dan sanering.
Tot op het laatste moment heeft de rederijdirectie zich ingespannen voor een ander scenario dan een faillissement,
maar dit bleek voor vijf schepen tevergeefs. Twee schepen werden uit exploitatie genomen, omdat de bank eerst
eventuele verkoopopties wilde onderzoeken. Dit heeft tot niets geleid en de schepen zijn in 2013 alsnog failliet
gegaan.
Voor de redbare schepen is de rederijgroep tot het uiterste blijven vechten. In enkele gevallen heeft dit geleid tot
verlenging van stand still afspraken voor individuele schepen. Voor elf schepen echter, bleek bij de bank geen
ruimte meer te bestaan voor CV-specifieke oplossingen. Dit heeft geleid tot een nieuwe benaderingswijze, waarbij
gezocht is naar een collectieve oplossing. Met als resultaat: de formalisering van JR Fleet Fund CV, eind 2012,
waarin de elf bestaande scheeps-CV’s naar rato een aandeel hebben. Met deze ingreep is de continuïteitsbasis
voor de rederijgroep belangrijk verbeterd. De relatieve rust die hierdoor is ontstaan, geeft de rederij de gelegenheid
zich te bezinnen op de toekomst en ‘voorbij de crisis’ te kijken. Per 2013 gaat de rederijdirectie versneld handen
en voeten geven aan haar al eerder geformuleerde diversificatiebeleid, dat eerder al aanleiding gaf tot de aanschaf
van twee multipurpose schepen en de oprichting van SeaZip Offshore Service. Het toekomstperspectief van
rederijgroep JR Shipping rust op vier pijlers:
P Consolidatie in de markt voor containerfeedervaart, met inzet van de huidige vloot.
P Intensivering van activiteiten op de multipurpose markt.
P Meer nadruk op dienstverlening aan derden.
P Activiteiten op de markt van offshore windmolenparken.
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6		 VOORUITBLIK
In 2012 is een definitief einde gekomen aan de bevoorrechte positie van de rederijgroep
om al haar schepen ondanks extreme crisisomstandigheden in de vaart te houden. Het feit
dat voor zeven schepen het doek viel, wordt ervaren als nederlaag. Richting investeerders
past hier slechts een oprechte spijtbetuiging. Tegen het einde van 2012 kon paradoxaal
genoeg ook een kleine overwinning worden gemeld. Voor het belangrijkste deel van de
vloot konden met instemming van de participanten unieke financieringsafspraken worden
gemaakt. Dankzij dat resultaat breekt in 2013 een nieuwe fase aan, waarin voor het eerst
weer serieus naar toekomstperspectieven kan worden gekeken.

Met 2012 hebben we het vierde crisisjaar op rij afgesloten, als we 2008, het jaar waarin de financiële markten
hun Waterloo beleefden, niet meerekenen. De wereldhandel verliep nog steeds stroef. De eurocrisis leek enigszins beteugeld, maar er ging nog steeds dreiging vanuit. Verplichte nationale bezuinigingsprogramma’s staan
economische groei eerder in de weg dan dat er herstel van te verwachten is. In Nederland moest in 2012 zelfs
opnieuw een bank worden genationaliseerd. Begin 2013 was weer officieel sprake van recessie. Met als enig
lichtpuntje: een bescheiden verbetering van de exportcijfers.

Algemene verwachtingen voor 2013
Gezien dit sombere beeld, is de situatie voor de scheepvaartindustrie nog steeds buitengewoon zorgwekkend.
Scheepseigenaren moesten in 2012 al toezien dat het voor een toenemend aantal schepen niet langer zinvol en
mogelijk was om verdere ondersteuningsacties te ondernemen. De eerste faillissementsgolf die begin 2012 op
gang kwam en ook rederijgroep JR Shipping trof, zal bij veel rederijorganisaties in 2013 doorzetten. Door het
cyclische karakter dat voor alle scheepvaartmarkten kenmerkend is, was de balans tussen vraag en aanbod in
2008, bij het uitbreken van de crisis, in veel segmenten al precair. De intercontinentale containervaart en de
containerfeeder vaart hadden in die fase al zichtbaar te kampen met overcapaciteit, wat zich vertaalde in tariefdalingen. De multipurpose vaart sprong hier nog in gunstige zin uit. Door de vier crisisjaren die volgden, is de
disbalans op alle markten pijnlijk toegenomen als gevolg van een extreme terugval in de vraag naar transportcapaciteit. Dit heeft wereldwijd geleid tot een te lage rentabiliteit van de scheepvaartindustrie, aanhoudende
druk op de chartertarieven voor schepen en een extreem verval van de waarde van schepen. Hoewel 2013 qua
economische voorspellingen opnieuw in mineur begonnen is, mag verwacht worden dat er in 2013 en 2014
belangrijke correcties plaats gaan vinden op de balans tussen vraag en aanbod. Dat zal leiden tot herstel van de
vrachttarieven. In 2013 zal dit herstel nog minimaal zijn, maar voor 2014 wordt aangenomen dat de verbetering
versterkt zal doorzetten.
Voor de scheepvaartmarkten waar JR Shipping zich op richt, is herstel van de wereldwijde vraag naar transport
cruciaal om te komen tot een werkbare situatie. Dat betekent vooreerst dat er een einde moet komen aan de
aanhoudende laagconjunctuur. In 2012 was de mondiale conjuncturele ontwikkeling zwakker dan eerder werd
aangenomen. De tegenvallende economische groei van slechts 1,4% zien we terug in de teleurstellende groeicijfers van de wereldhandel (slechts + 2,8%). Deze te beperkte groei heeft direct zijn weerslag gehad in een
geringe toename van het wereldwijde transport over zee. De OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development) voorspelt voor 2013 en 2014 een groei van de wereldhandel van + 4,7% en + 6%. De verwachte
groei van de wereldhandel zal een positieve bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van de scheepvaartindustrie.
Hiermee zijn de problemen overigens nog lang niet de wereld uit. Veel intercontinentale scheepvaartmarkten
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blijven de komende jaren geconfronteerd worden met een te grote toename in het aanbod van steeds grootschaliger schepen. Dit betekent dat er in relatie tot de voorspelde groei nog altijd sprake zal zijn van overcapaciteit.
In de segmenten waar rederijgroep JR Shipping zich op richt, speelt dit de komende jaren minder of zelfs niet.
In de markt voor containerfeeder schepen zijn de laatste jaren nauwelijks meer nieuwbouwinitiatieven genomen.
Het aanbod van beschikbare feeder schepen is zelfs iets afgenomen. Ook de komende jaren wordt er maar
weinig gebouwd. De markt voor multipurpose schepen waar JR Shipping zich in het kader van haar diversificatiebeleid in toenemende mate op wil manifesteren, kent een vergelijkbare ontwikkeling. Ook hier zijn nieuwbouwambities sterk getemperd. Het dramatische probleem van een onevenredige hoeveelheid nieuwe tonnage
bij beperkt marktherstel doet zich vooral voor op de markten voor grote, intercontinentaal varende containerschepen en bulk carriers.

De markt voor containervaart
Vooralsnog lijkt de trend van aanhoudend lage tarieven van 2012 zich in het eerste deel van 2013 voort te zetten in
de containervaart. Tot dusverre zijn er nog geen duidelijke tariefsverbeteringen gerealiseerd. Het moge duidelijk
zijn dat het absoluut noodzakelijk is dat er in de loop van 2013 enig tariefherstel gaat optreden en dat deze
verbetering in 2014 versterkt doorzet. Gebeurt dit niet, dan zijn alle herfinancieringen en herstructureringen die
zijn gerealiseerd of nog worden ondernomen om de in principe ‘redbare’ schepen de crisis te laten overbruggen,
uiteindelijk ontoereikend. Gelukkig is er afdoende basis om vertrouwen te hebben in de marktontwikkeling op
de middellange termijn.
Het containertransport zal in 2013 en 2014 beduidend sterker moeten groeien dan in het tegenvallende jaar
2012, waarin een percentage van + 4,1% werd genoteerd. De voorspelde toename van de wereldhandel van + 4,7%
voor 2013 en + 6% voor 2014 geeft aanleiding om aan te nemen dat dit gaat lukken. Vertaald naar groei in het
wereldwijde containertransport, zou een toename van 7% tot 10% voor de komende jaren mogelijk moeten
zijn, wat dan weer in lijn zou liggen met het meerjarig gemiddelde van 8% jaarlijkse toename van voor de crisis.
Dit wil nog niet zeggen dat op deze markt de balans daarmee hersteld is. In tegenstelling tot de markt voor
containerfeeder schepen, zijn er voor de markt voor intercontinentaal varende containerschepen nog relatief
veel nieuwbouworders in behandeling. Er blijft dus capaciteit bij komen, zoals de tabel op de volgende pagina
aangeeft en dat is een zorgelijke situatie.
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Vlootontwikkeling containerschepen (in 1.000 TEU)
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De markt voor containerfeeder vaart
Op de markt voor containerfeeder schepen zal de balans waarschijnlijk sneller bereikt zijn. Zoals eerder aangegeven, is er de laatste jaren nauwelijks meer sprake geweest van nieuwbouwactiviteiten. Door een toegenomen
sloop van vooral oudere feeder schepen is de beschikbare scheepscapaciteit de achterliggende jaren al met een
paar procent afgenomen. In 2013 en verder zet deze trend versterkt door. In de belangrijkste feeder segmenten
(tussen 650 en 1.300 TEU) zou de beschikbare capaciteit met circa 4% kunnen afnemen. In de kleinere scheepsklassen kan de afname zelfs beduidend groter zijn. Hier komt nog bij dat het de komende jaren steeds vaker
voor zou kunnen komen dat schepen niet voor huurders beschikbaar zijn vanwege faillissement- en/of saneringsprocessen. Bovendien valt een aantal schepen definitief af, doordat ze worden opgekocht door zogeheten
opportunity kopers die de schepen in andere markten inzetten. Voor 2014 en de daarop volgende jaren staan er
in de orderboeken van de werven die in dit segment actief zijn geen nieuw te bouwen schepen genoteerd, in
tegenstelling tot de grotere containerschepen waarvoor de situatie zorgelijk blijft. De afname van de beschikbare
containerfeeder capaciteit, als aangegeven in de bovenstaande tabel, zal, in combinatie met het aantrekken van
de wereldhandel, van gunstige invloed zijn op de tarieven.
Gegeven de verwachte stijging van de transportvraag en de aantoonbare afname van de beschikbare scheepscapaciteit is het slechts een kwestie van tijd dat de marktbalans gaat herstellen. Daarom bestaat de verwachting
dat zich in de loop van 2013 enig herstel af zal tekenen en dat zich dat in 2014 versterkt zal gaan doorzetten.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat er bij het verschijnen van dit jaarverslag nog te veel ongewisse economische
en politieke factoren waren om deze verwachting met concrete cijfers te onderbouwen. Begin 2013 was het marktklimaat in elk geval nog zorgelijk.

De multipurpose markt
Algemeen wordt aangenomen dat de markt voor multipurpose schepen de vereiste veerkracht heeft om sneller
te herstellen dan de markt voor containerschepen. Voor de crisis uitbrak, was de marktbalans goed. Er bestond
zelfs een zekere schaarste aan capaciteit. De laatste jaren zijn er relatief weinig nieuwbouwschepen gerealiseerd
en er staan weinig schepen op stapel. Ten opzichte van de beschikbare vloot tot 10.000 ton draagvermogen
staat er een orderboek uit van slechts 6%. Vanuit historisch perspectief is dit erg weinig. Op basis van de gangbare levensduur is het reëel om aan te nemen dat schepen van dertig jaar of ouder op korte termijn vervangen
zouden moeten worden. Dit betreft circa 19% van de huidige wereldwijde vloot. De vervangingsvraag is dus
groter dan het volume aan nieuwbouwbestellingen. Onder ‘normale’ omstandigheden zou dus kunnen worden

gerekend op een gezonde marktbalans en stijgende tarieven zodra de transportvraag afdoende aantrekt. Het
prille en aarzelende begin van herstel van diverse Europese economieën lijkt al tot een eerste verbetering in de
transportvraag te leiden. Verschillende soorten ladingen worden in duidelijk grotere volumes verscheept.
Voor multipurpose schepen die in Europa varen, doet zich nog een belangrijke ontwikkeling voor. Mede als
gevolg van scherpere regelgeving met betrekking tot brandstofemissies, zullen schepen met onvoldoende brandstofefficiency een sterke concurrentieachterstand oplopen. Per 1 januari 2015 gaan in bepaalde kustvaartgebieden
en in grote delen van het Europese vaargebied al strenge normen gelden. Voor kleinere multipurpose schepen
met een gering geïnstalleerd motorvermogen is er een alternatief. Deze kunnen en zullen in de genormeerde
gebieden gaan varen op schone gasolie. Echter, gasolie is aanzienlijk duurder dan de nu veelal gebruikte zware
stookolie. Voor de multipurpose schepen die in de vrije vaart opereren, zal dit van invloed zijn op het nettoresultaat van de uitgevoerde reis. Eigenaren van schepen die onevenredig veel brandstof verbruiken, zullen hiervan
te veel nadeel gaan ondervinden. Zij zullen uitwijken naar inzetgebieden waar de nieuwe emissienormen nog
niet gelden en waar dus nog op de goedkopere zware stookolie gevaren kan worden. Dit laatste zal ook gelden
voor grotere multipurpose schepen met veel geïnstalleerd vermogen. Voor deze schepen is varen op gasolie
überhaupt geen realistische optie. Om schepen aan te passen aan de nieuwe normering zijn grote investeringen
vereist. De timing ligt extra moeilijk, gezien de verliezen die scheepseigenaren tijdens de crisisjaren hebben
geleden en nog lijden. Grotere multipurpose schepen met veel geïnstalleerd vermogen kunnen op termijn dan
ook minder ingezet gaan worden in de Europese kustvaart. Dit werkt dan in het voordeel van de compacte en
brandstofefficiënte multipurpose schepen, het segment waar rederijgroep JR Shipping op wil focussen. De relatief
goede prestaties van m.s. Esprit en Estime, afgezet tegen de benchmark van 2012, geven aan dat efficiency in
brandstofverbruik één van de belangrijkste concurrentievoordelen is en wordt.
Ook bij JR Ship Management gaat serieus aandacht uit naar de uitdagingen die zich op dit vlak aandienen. Er zijn
projectteams gevormd, die de nieuwe eisen en mogelijkheden in kaart brengen en de technische ontwikkelingen
op de voet volgen. Met verschillende bouwwerven en toeleveranciers worden verschillende alternatieven voor
aanpassingen in de machinekamerinstallaties bestudeerd. Ook met het oog op toekomstige nieuwbouwschepen
worden studies gemaakt ten behoeve van vernieuwende voortstuwingsconcepten, geënt op het minimaliseren van
te installeren vermogen en (gedeeltelijke) toepassing van alternatieve brandstoffen. Vast staat dat noodzakelijke
investeringen een belangrijke nieuwe kostenfactor worden. Compacte schepen kunnen redelijk gemakkelijk
overschakelen op schonere gasolie, maar deze brandstof is wel duurder. Op de een of andere wijze zullen deze
meerkosten moeten worden doorberekend aan de charteraars. Onze huidige klanten op de containerfeeder
markt, de containerlijndiensten, zullen deze consequentie moeten aanvaarden. Zij kunnen niet verwachten dat
rederijen die al vijf jaar onder kostprijsniveau hebben moeten varen alleen opdraaien voor deze overigens
zinvolle milieu-investeringen.

Herstel komt vaak te laat
Ondanks de gerede hoop op toenemend herstel, zal de maritieme industrie in 2013 nog door een diep dal gaan.
In steeds meer gevallen zal blijken dat het herstel te laat komt. In toenemende mate zullen schepen failliet gaan
of op een andere wijze gesaneerd moeten worden. Daarmee komt ook de samenhang en continuïteit van menig
rederijbedrijf in het geding. Het is onvermijdelijk dat complete marktpartijen gaan verdwijnen, dan wel zullen
herstructureren en/of opgaan in bedrijven met betere uitgangspunten, om te overleven. Ook in andere takken
van de maritieme cluster piept en kraakt het. In de scheepsbouwindustrie en de toeleverancierbranche hebben
de gevolgen van de crisis zich ook steeds meer geopenbaard.
De afgelopen jaren is een veelheid aan crisisoverbruggende maatregelen getroffen. Betalingsverplichtingen zijn
opgeschort, er zijn werkkapitaalinjecties gerealiseerd en er hebben, als dat mogelijk was, herfinancieringen en
herstructureringen plaatsgevonden. Vaak was sprake van combinaties van diverse verstrekkende maatregelen. Toen
de markt na een korte fase van enig herstel in de zomer van 2011 opnieuw onderuit ging, werd al snel duidelijk
dat het onmogelijk zou zijn voor alle bestaande schepen nog eens een reeks van maatregelen te treffen om ze
door de crisis te loodsen. Steeds meer schepen bleken niet langer ‘redbaar’. Op uitstaande scheepsfinancieringen
is jarenlang niet afgelost. In veel gevallen moest worden bijgefinancierd. Intussen zijn de schepen ouder geworden
en is de restwaarde sterk gedaald ten opzichte van verkoopwaarden onder normale marktomstandigheden. Door
deze factoren bleken volgende herstructureringsstappen voor veel schepen niet langer mogelijk of zinvol. PP
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Meestal is een faillissement dan de enige uitkomst, zoals ook rederijgroep JR Shipping bij een aantal schepen
heeft moeten ondervinden.
Naar schatting zijn er tot ultimo 2012 alleen al in Nederland en Duitsland circa 150 zeeschepen failliet gegaan.
Voor 2013 verwacht men dat deze trend versterkt doorzet. Waarschijnlijk zullen er komend jaar 300 tot 400
schepen van allerlei types failliet gaan of op een andere manier gesaneerd worden. Dit is ongekend dramatisch.
De impact hiervan op de marktontwikkeling laat zich moeilijk voorspellen. Schepen die na een faillissement
extreem goedkoop worden verkocht aan ‘opportunitykopers’, kunnen natuurlijk voor een lager kostprijsniveau
op de markt acteren omdat ze veel lagere financieringslasten hebben. Hier is een serieus risico aan verbonden.
Er bestaat een kans dat de nieuwe eigenaren gaan ‘onderbieden’ op een markt waar de tarieven al onverantwoord
laag zijn. Dit zou herstel van de markt in de weg kunnen staan. Bij het verschijnen van dit jaarverslag kan worden
vastgesteld dat dit risico vooreerst goed beheersbaar lijkt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de tarieven van
begin 2013 zelfs voor de ‘opportunitykopers’ niet rendabel zijn. Daarnaast zien we in de markt voor containerfeeder schepen en multipurpose schepen dat niet alle failliete schepen goedkoper in dezelfde markt terugkeren.
Een deel van de oudere schepen wordt doelgericht gesloopt en een deel van de schepen wordt omgebouwd
voor inzet in andere markten. Zo zijn er nog prima inzetbare containerfeeders omgebouwd tot schepen voor
transport van projectlading, cementcarriers of veetransport en worden deze intussen met succes in deze nichemarkten ingezet.

Continuïteitperspectieven
Ook rederijgroep JR Shipping heeft zich er begin 2012 bij moeten neerleggen dat niet alle schepen nog langer
‘redbaar’ bleken te zijn. De harde werkelijkheid per begin 2013 is dat het aantal containerfeeder schepen binnen
de vloot is gekrompen van 23 per eind 2011 naar 16 per begin 2013. Dit is een stevige aanslag op de toekomstige
verdiencapaciteit van de rederij die met de faillissementen bovendien veel geïnvesteerd kapitaal verloren zag gaan.
Erger is dat investeerders die hun vertrouwen in rederijgroep JR Shipping hebben gesteld eveneens geïnvesteerd
vermogen verloren zagen gaan. Niemand heeft zich een wereldwijde crisis van deze duur en impact ook maar
enigszins kunnen voorstellen. Er zijn van de zijde van investeerders overigens geen verwijten geuit. Integendeel,
er is waardering uitgesproken voor de wijze waarop de rederij in alle gevallen tot het uiterste is blijven vechten
om schepen in de vaart te houden. Dit doet aan de teleurstellende afloop niets af en dat trekt de rederij zich
bijzonder aan.
Voor schepen die wel aantoonbaar ‘redbaar’ zijn, blijft de rederij zich voor de volle honderd procent inzetten.
Met betrekking tot elf schepen, gefinancierd door HSH Nordbank, zijn in het kader van de continuïteit belangrijke
resultaten geboekt in 2012. In eerdere hoofdstukken is al uitgebreid stilgestaan bij de herstructurering die mede
dankzij het draagvlak onder betrokken investeerders een succesvolle afronding kon krijgen. De elf schepen zijn
ondergebracht in één verzamelfonds, JR Fleet Fund CV, om daarmee de risico’s en bedrijfsvoering beter
beheersbaar te maken en de perspectieven van vermogensherstel te maximaliseren. De werkkapitaalpositie van
JR Fleet Fund CV, waar de bestaande scheeps-CV’s naar rato een aandeel in hebben, is met € 4 miljoen op de
balans gezond te noemen. Tot eind 2013 zijn de financieringsvoorwaarden buitengewoon gunstig en ook voor
daarna is een werkbare situatie gecreëerd. Zelfs al zou marktherstel pas in 2014 inzetten, dan nog zijn de uitgangspunten om de crisis te overleven voor deze schepen gunstig. Ook ‘redbare’ schepen die buiten de herstructurering
vallen, krijgen onverkort de vereiste aandacht. Met de meeste banken kon verlenging van stand still afspraken
worden overeengekomen, waarmee de kou in elk geval tot eind 2013 uit de lucht is. Over een aantal schepen
lopen nog onderhandelingen. Ondanks de bereikte status quo die een solide basis vormt voor de continuïteit
van de vloot, kan helaas niet worden uitgesloten dat er in 2013 nog een enkel schip in moeilijkheden geraakt.
Binnen de hele scheepvaartindustrie blijven faillissementsdreigingen in 2013 reëel en ook JR Shipping ontkomt
daar niet aan, al is de situatie per begin 2013 redelijk stabiel. Een probleem is wel dat de restwaarde van schepen
zo sterk verminderd is, dat de grond voor eventuele herfinancieringen ook voor sommige ‘redbare’ schepen is
weggevallen of dreigt weg te vallen. Permanente aandacht blijft hier geboden. Vennootrelaties die deelnemen
in schepen die zich in deze precaire fase bevinden, zijn hierover al geïnformeerd.
Het wegvallen van zeven nog goed functionerende schepen is een enorme klap voor de rederij en haar investeerders.
In die zin vormt 2012 een zwart hoofdstuk in de geschiedenis van de rederijgroep, die in 2013 haar twintigste
jaar in gaat. Echter, met de unieke herstructurering voor elf schepen en gemaakte afspraken voor de overige

schepen, is ook nieuwe geschiedenis geschreven. Eerder al heeft de rederijdirectie de situatie die eind 2012 is
ontstaan, beschreven als ‘stabiele zijligging’. Deze heeft ervoor gezorgd dat 2013 kon worden ingegaan met een
werkbare basis voor continuïteit en ruimte voor toekomstplannen. Door consistent crisisbeleid te voeren, proactief te reageren op omstandigheden, constructief en oplossingsgericht in dialoog te blijven met banken en
investeerders en tijdig knopen door te hakken bij vaak duivelse dilemma’s, staat rederijgroep JR Shipping er
minder slecht voor dan veel branchegenoten. Ondanks pijnlijke verliezen, is er nog steeds respect en vertrouwen
aan de zijde van investeerders. Over dit vertrouwen hebben we altijd gezegd dat dit ons belangrijkste ondernemingskapitaal vormt en dat geldt tot op de dag van vandaag. Ook bij bankrelaties, afnemers, leveranciers en
dienstverleners hebben we het vertrouwen weten te behouden. Daar zijn we trots op en erkentelijk voor.
Er moeten in 2013 en daarna nog veel hindernissen genomen worden, maar de relatief stabiele basis die JR
Shipping heeft weten te realiseren, leidt ook tot mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan en door
omstandigheden ingegeven kansen te benutten. Zo is de rederijgroep met diverse banken in gesprek over de
meerwaarde die onze verschillende afdelingen en specialisten kunnen leveren met betrekking tot herstructureringsoplossingen voor schepen van derden en/of het beheer van die schepen. Ook wordt met verschillende grote
investeerders in gezamenlijkheid gekeken naar mogelijke financiering van ‘probleemschepen’ en naar mogelijkheden om vooral ook kleinere investeerders te laten profiteren van zogeheten opportunity investments, zodat er
een zekere compensatie ontstaat voor door de crisis geleden verliezen. Zulke projecten kunnen interessant zijn
als er aantoonbare rendementsperspectieven zijn van minimaal 15% bij een korte projectlooptijd van enkele jaren,
waarbij eerst nog wordt gerekend met moeizame marktomstandigheden. De komende periode zal de rederijgroep de mogelijkheden bestuderen van deze vorm van ‘anticyclisch’ investeren in opportunity investments projecten
en de mogelijkheden voorleggen aan participanten die daar bij eerdere gelegenheden actief belangstelling voor
getoond hebben.

Samenvatting
Begin 2013 was er noch op de markt voor containerfeeder schepen noch op de markt voor multipurpose schepen
significant herstel waar te nemen. Desalniettemin is de verwachting dat dit herstel in de loop van 2013 wel gaat
optreden en in 2014 versterkt zal doorzetten. Dit is gebaseerd op de groeicijfers met betrekking tot de wereldhandel. Op de multipurpose markt zal sneller sprake zijn van een gezondere balans tussen vraag en aanbod.
Doordat deze markt voor het uitbreken van de crisis een zekere capaciteitsschaarste kende, is er meer veerkracht.
De situatie op de markt voor intercontinentaal varende containerschepen blijft voorlopig zorgelijk. De komende
jaren komt daar nog veel capaciteit bij. De perspectieven van een gezondere balans op de containerfeeder markt
zijn beter. Er wordt nauwelijks nieuw gebouwd, er worden relatief veel oudere schepen gesloopt en er verdwijnen
schepen naar andere marktsegmenten.
Rederijgroep JR Shipping gaat deze nieuwe fase in vanuit de door de directie omschreven ‘stabiele zijligging’.
Ook JR Shipping moest zich neerleggen bij het faillissement van zeven ‘niet redbare’ schepen, maar dankzij een
uniek herstructureringsprogramma en hernieuwde afspraken met banken, kon voor het grootste deel van de
vloot een werkbare situatie worden gecreëerd, die een goede continuïteitsbasis biedt. Hiermee is ruimte ontstaan
om verdere stappen te zetten met betrekking tot de diversificatiekoers die de rederij heeft uitgestippeld om de
organisatie te versterken en de vlootexploitatie meer zekerheden te kunnen bieden. Exploitatie van de bestaande
containerfeeder schepen blijft de key business. Daarnaast wil de rederij een positie verwerven op de markt voor
compacte multipurpose schepen, waarvoor de eerste serieuze stappen zijn gezet. Tot slot zullen diensten aan
derden nog opvallender in de markt worden gezet en is met de oplevering van twee innovatieve service catamarans
een mijlpaal bereikt in relatie tot de ambities op de groeimarkt voor offshore windparken. Overigens beseft de
rederijgroep dat er in 2013 en daarna nog veel hindernissen genomen moeten worden. Maar er liggen ook
kansen, bijvoorbeeld met betrekking tot de zogeheten opportunity investments die in 2013 actueler zullen zijn dan
ooit. De rederij gaat er behoedzaam mee om, maar sluit haar ogen niet voor deze kansen. Daarbij is het goed
te weten dat er onder investeerders nog altijd vertrouwen bestaat, ondanks de teleurstellingen van de afgelopen
vijf jaar, en dat de relaties met financierende banken goed zijn gebleven. In 2013 viert de rederij haar 20-jarig
bestaan en hier past in de ogen van de rederij maar één waardig jubileumgeschenk bij: marktherstel.
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Vlootoverzicht

JR Shipping was eind 2012 verantwoordelijk voor 16 in exploitatie zijnde containerfeeder
schepen, 5 multipurpose schepen en 2 offshore service catamarans. Consolidatie van de
bestaande vloot behoort op dit moment tot de belangrijkste doelstelling.
In de vorm van scheepsparticipaties, die de rederijgroep via dochteronderneming JR Ship
Investments op de markt heeft gebracht, nemen ongeveer 3.500 particuliere en zakelijke
investeerders deel in de vloot. Hun oorspronkelijke geïnvesteerde eigen vermogen bedraagt
ruim € 209 miljoen. Als gevolg van de aanhoudende crisis is een groot deel van dit eigen
vermogen verloren gegaan.
In het vlootoverzicht op de hierna volgende pagina’s zijn voor alle schepen waarin particuliere
en zakelijke investeerders deelnemen, gegevens opgenomen als: hoofdkenmerken, historie,
financieringsstructuur en de exploitatieresultaten over 2012, afgezet tegen de begrotingsuitgangspunten van dit jaar. De factoren die in 2012 op de exploitatieresultaten van invloed
zijn geweest, staan uitgebreid beschreven in de voorgaande hoofdstukken.
Op 18 december 2012 zijn de Enforcer, Encounter, Energizer, Endeavor, Endurance, Ensemble,
Elan, Elite, Elysee, Emotion en Empire als bedrijfseconomische eenheid ondergebracht in
een nieuw scheepsfonds, JR Fleet Fund CV. Daarom hebben vennootrelaties in deze schepen
nu een belang in alle elf bovengenoemde schepen. De bedrijfsresultaten van JR Fleet Fund
CV worden dan ook vanaf heden in een nieuwe vorm gepresenteerd.
Voor alle schepen binnen de JR Shipping vloot geldt dat de exploitatieresultaten in 2012
geen winstuitkeringen toelieten. Tot 2009 heeft JR Shipping in haar jaarverslagen zogeheten
‘tussenstanden’ gepubliceerd, waarin exploitatieresultaten en operationele kosten werden
vergeleken met de prospectusuitgangspunten. Als gevolg van de diep ingrijpende crisisperiode die, na een korte opleving aan het einde van 2010 en gedurende de eerste helft van
2011, een tweede fase is ingegaan, vormen deze prospectusuitgangspunten geen reële maatstaf
meer. Om een goed inzicht te bieden in de actuele stand van zaken, zijn de resultaten en kosten
van 2012 afgezet tegen de nieuwe budgetten die zijn opgemaakt voor dit begrotingstijdvak.
Sinds eind 2011 neemt een groep investeerders deel in m.s. Hagland Captain en m.s.
Hageland Chief. In opdracht van de Noorse Hagland Group wordt het scheepsmanagement en
fondsbeheer voor deze schepen uitgevoerd door JR Shipping. De exploitatieresultaten van deze
schepen worden daarom op de blauwe pagina’s achterin het vlootoverzicht gepresenteerd.
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JR Fleet Fund CV

Enforcer, Encounter, Energizer, Endeavor, Endurance, Ensemble

Elysee

Elan, Elite

Emotion, Empire

De vloot
	TEU	

Aandeelhouders
Schip	Bouwjaar 	Bouwer

Oorspronkelijke exploitatie CV	

Aandeel

750

Enforcer

2003

Volharding

m.s. Enforcer Scheepvaartbedrijf CV		

3,546%

750

Encounter

2004

Volharding

m.s. Encounter Scheepvaartbedrijf CV

5,158%

750

Energizer

2004

Volharding

m.s. Energizer Scheepvaartbedrijf CV		

6,624%

750

Endeavor

2005

Volharding

m.s. Endeavor Scheepvaartbedrijf CV		

6,119%

750

Endurance

2005

Volharding

m.s. Endurance Scheepvaartbedrijf CV

5,931%

750
1008

Ensemble

2005

Volharding

m.s. Ensemble Scheepvaartbedrijf CV		

2,922%

Elan

2005

Sietas Werft

m.s. Elan Scheepvaartbedrijf CV		

20,236%

1008

Elite

2005

Sietas Werft

m.s. Elite Scheepvaartbedrijf CV		

11,725%

1400

Elysee

2009

Sietas Werft

m.s. Elysee Scheepvaartbedrijf CV		

18,770%

1440

Emotion

2008

Peene Werft

m.s. Emotion Scheepvaartbedrijf CV		

8,223%

1440

Empire

2009

Peene Werft

m.s. Empire Scheepvaartbedrijf CV		

10,746%

Totaal		100,000%

Cijfermatig overzicht (e)
Financiers

HSH Nordbank AG

Verstrekte financiering

€ 142.777.467,-

Voorwaarden

P Looptijd tot ultimo 2019

		

P Rente 2,75%

		

P Aflossingsvrij in 2013

		

P Kwartaalaflossing per 2014: € 1.800.000,-

		

P Indien mogelijk versneld aflossen

Achtergestelde lening JR Shipping € 900.000,-

Resultaat JR Fleet Fund CV totaal
		

Werkelijk 2012	Begroting 2012

Verschil

Netto omzet

703.354

1.041.675

- 338.321

Operationele kosten*

397.621

469.131

71.510

Exploitatieresultaat

305.733

572.544

- 266.811

Rentekosten

158.056

152.692

- 5.364

Aflossingen
Verandering liquiditeit

-

-

-

147.677

419.852

- 272.175

					
* Exclusief aanloop- en oprichtingskosten
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Toelichting JR Fleet Fund CV

Kort verslag 2012

Voor elf door de HSH Nordbank gefinancierde schepen dreigden er,

Zoals te lezen is in hoofdstuk 3 De Vlootperformance, waren de ex-

als gevolg van uitblijvend marktherstel, in 2012 of in 2013 liquiditeits-

ploitatieresultaten in 2012 voor de vierde keer op rij teleurstellend,

problemen te gaan ontstaan. Voor met name de zes 750 TEU schepen

ondanks het feit dat de rederij de kosten goed wist te beheersen.

was de situatie begin 2012 al buitengewoon zorgelijk. Om de pro-

Sinds mei 2011 is de situatie in alle marktsegmenten opnieuw drastisch

blemen tijdig op te kunnen vangen, is de directie van JR Shipping

verslechterd. Het hernieuwde tariefsverval bleef aanhouden tot in het

met HSH Nordbank in overleg getreden. Tijdens dit overleg bleek

eerste kwartaal van 2012. Daarna trad een fase van stabilisering in,

dat de bank aanstuurde op een collectieve oplossing waar alle elf

waarbij de chartertarieven buitengewoon slecht bleven. Slechts voor

schepen bij betrokken zouden zijn. Dit heeft geresulteerd in een

enkele schepen, zoals de Baltic Max schepen en de middelgrote

herstructureringsvoorstel dat onder de investeerders op een breed

schepen, trad enige verbetering in. Het algemene marktbeeld bleef in

draagvlak bleek te kunnen rekenen. De elf schepen zijn vervolgens

2012 buitengewoon slecht. Op 18 december 2012 konden, na een jaar

als bedrijfseconomische eenheid in JR Fleet Fund CV ondergebracht.

van enorme inspanningen om elf door HSH Nordbank gefinancierde

Aan de betrokken scheepsfondsen is, naar rato, een aandelenpercentage

schepen van faillissementen te behoeden, alle formaliteiten ten behoeve

in JR Fleet Fund CV toegekend. Zodra er eigen vermogen op de balans

van JR Fleet Fund CV worden ingevuld. JR Fleet Fund CV had eind

van JR Fleet Fund CV ontstaat, kan dit ‘hersteld vermogen’, naar rato

2012 een werkbare werkkapitaalpositie, waardoor de perspectieven

van het aandeel, aan de elf deelnemende schepen toekomen. Van die

voor alle stakeholders aanzienlijk verbeterd zijn. Zonder in te grijpen,

uiteindelijke bate zullen de deelnemende schepen dan eerst de even-

zouden zes van de elf schepen acuut in de problemen zijn geraakt.

tuele schulden aan JR Vloot Support CV en de obligatiehouders

Voor de overige vijf schepen zou de situatie op termijn precair zijn

moeten voldoen. Het eventuele restant komt ten goede aan de par-

geworden. De ergste kou is uit de lucht. Dit neemt niet weg dat de

ticipanten.

marktsituatie nog steeds allesbehalve rooskleurig is. Om op de lange
duur werkelijk te kunnen spreken van enig herstel van geïnvesteerd
vermogen, zal er eerst sprake moeten zijn van marktherstel.

Exploitatie per schip in 2012
		
Schip

Omzet

Operationele kosten
Begroting 2012
Resultaat 2012

Begroting 2012

Resultaat 2012

Enforcer

1.620.108

1.086.780

942.460

947.635

Encounter

1.652.208

1.166.445

941.462

952.296

Energizer

1.766.256

630.983

940.809

923.280

Endeavor

1.660.026

1.103.539

1.201.564

1.099.572

Endurance

1.766.256

1.189.334

926.369

897.992

Ensemble

1.608.432

1.016.889

924.498

816.956

Elan

2.874.673

1.828.312

974.257

966.337

Elite

2.890.928

1.687.460

973.258

964.015

Elysee

3.788.083

2.971.679

1.584.051

1.377.467

Emotion

3.562.869

2.291.513

1.413.361

1.173.287

Empire

3.596.092

2.278.533

1.408.831

1.131.368

Exploitatie van de bovenstaande schepen heeft vanaf 18 december 2012 plaatsgevonden in JR Fleet Fund CV
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m.s. Expansa

Charternaam	Belangrijkste gegevens				Capaciteiten
Expansa

Lengte over alles

99,98 m

Tonnage

2.920 GT

Exploitatie

Breedte

15,85 m

IJsklasse

Capaciteit 14 tons containers

211

JR Besloten Vlootfonds I CV

Holte tot dek

6,18 m

15 kn

Capaciteit 30 ft containers

130

Diepgang

4,88 m			

Capaciteit 45 ft containers

1A

Dienstsnelheid

Containerstelplaatsen

340 TEU

68

					Koelcontainer aansluitingen

100

Historie

Kort verslag 2012

Mei 2001 is de Expansa nieuw opgeleverd door Scheepswerf Bijlsma

De Expansa is vanaf 19 december 2011 voor charteraar Seaboard gaan

Lemmer BV. Het schip van het type Conofeeder 340 beschikt over een

varen. Tot 19 december 2012 verdiende het schip bij deze charteraar

hoge dienstsnelheid, gunstige laadcapaciteit en de hoogste ijsklasse.

$ 4.400,- (US Dollar) bruto per dag. Vanaf 19 december 2012 tot 19

Vanaf het begin is de Expansa door JR Shipping geëxploiteerd binnen

juni 2013 verdient de Expansa $ 4.475,- (US Dollar) bruto per dag

m.s. Expansa Scheepvaartbedrijf CV ‘oude stijl’. Op 29 september

bij Seaboard. Op verzoek van de charteraar is in september 2012 de

2005 heeft JR Besloten Vlootfonds I CV de exploitatie overgenomen.

brandstoftank omgebouwd. En ondanks dat Seaboard een deel van

Deze CV heeft tevens de exploitatie overgenomen van de Externo.

de kosten hiervoor heeft vergoed, zijn de operationele kosten door
deze aanpassing hoger uitgevallen dan in de begroting voor 2012 is
voorzien.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

7.080.483

Financiers

Totale investering

7.380.000

Schuld ING Bank NV

ING Bank NV
2.656.667

Vreemd vermogen

4.100.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

900.022

Eigen vermogen

3.280.000

Schuld Obligatielening (incl. rente)

236.771

Vreemd vermogen (extra)
Uitgegeven participaties in emissiejaar 2005
Resultaat
Netto omzet

200.000

Totaal vreemd vermogen

3.793.460

212
Werkelijk 2012	Begroting 2012	Verschil
1.066.383

1.027.054

39.329

Operationele kosten

895.659

814.106

- 81.553

Exploitatieresultaat

170.724

212.948

- 42.224

Rentekosten

213.548

229.712

16.164

Aflossingen

-

-

-

- 42.824

- 16.764

- 26.060

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen

Werkelijk 2012

Prospectus	Verschil

3.793.460

1.090.001

2.703.459

Winstuitkeringen cumulatief

1.213

4.894

- 3.681

Vaardagen cumulatief

2.107

2.610

- 503
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m.s. Externo

Charternaam	Belangrijkste gegevens				Capaciteiten
Bermuda Islander

Lengte over alles

99,98 m

Tonnage

2.920 GT

Exploitatie

Breedte

15,85 m

IJsklasse

Capaciteit 14 tons containers

211

JR Besloten Vlootfonds I CV

Holte tot dek

6,18 m

15 kn

Capaciteit 30 ft containers

130

Diepgang

4,88 m			

Capaciteit 45 ft containers

1A

Dienstsnelheid

Containerstelplaatsen

340 TEU

80

					Koelcontainer aansluitingen

100

Historie

Kort verslag 2012

De Externo is in september 2001 nieuw opgeleverd door Scheepswerf

De Externo vaart al sinds september 2007 voor BISL onder de charter-

Bijlsma Lemmer BV. Het schip van het type Conofeeder 340 beschikt

naam Bermuda Islander. Ook in 2012 heeft het schip het gehele jaar

over een hoge dienstsnelheid, gunstige laadcapaciteit en de hoogste ijs-

voor deze charteraar gevaren. Tot 12 januari 2012 verdiende m.s.

klasse. Vanaf het begin is de Externo door JR Shipping geëxploiteerd

Externo € 3.900,- bruto per dag. Van 12 januari 2012 tot 12 januari

binnen m.s. Externo Scheepvaartbedrijf CV ‘oude stijl’. JR Besloten

2013 is het schip verhuurd tegen € 3.400,- bruto per dag. In technisch

Vlootfonds I CV heeft op 29 september 2005 de exploitatie over-

opzicht heeft het schip naar verwachting gepresteerd.

genomen. Deze CV heeft tevens de exploitatie overgenomen van de
Expansa.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

7.230.294

Financiers

ING Bank NV

Totale investering

7.525.000

Schuld ING Bank NV

Vreemd vermogen

4.100.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

Eigen vermogen

3.425.000

Schuld obligatielening (incl. rente)

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2005
Resultaat
Netto omzet

212

Totaal vreemd vermogen

2.261.429
2.261.429

Werkelijk 2012	Begroting 2012	Verschil
1.139.486

1.224.984

- 85.498

Operationele kosten

838.839

815.016

- 23.823

Exploitatieresultaat

300.647

409.968

- 109.321

Rentekosten

100.038

119.284

19.246

Aflossingen

-

-

-

200.609

290.684

- 90.075

Verandering liquiditeit
		
Kengetallen
Stand vreemd vermogen

Werkelijk 2012

Prospectus	Verschil

2.261.429

1.090.001

1.171.428

Winstuitkeringen cumulatief

1.212

4.894

- 3.682

Vaardagen cumulatief

2.451

2.610

- 159

54

m.s. Eldorado
		

Charternaam	Belangrijkste gegevens				Capaciteiten
Somers Isles

Lengte over alles 103,50 m

Tonnage

Exploitatie

Breedte

Dienstsnelheid

m.s. Eldorado Scheepvaartbedrijf CV

Holte tot dek

8,00 m			

Capaciteit 45 ft containers

96

Diepgang

6,09 m			

Koelcontainer aansluitingen

50

16,00 m

3.815 GT
15 kn

Containerstelplaatsen

374 TEU

Capaciteit 14 tons containers

231

Historie

Kort verslag 2012

De Eldorado is in maart 1991 nieuw opgeleverd door de Sietas werf

Al sinds eind 2006 vaart de Eldorado voor SISL. In 2012 verdiende het

in Duitsland en van het type Sietas-129. Op 15 november 2005 is het

schip het gehele jaar € 3.600,- bruto per dag. Van 8 januari tot 6

schip (voorheen varend onder de naam Corvette) door de rederij over-

februari 2012 heeft de Eldorado off hire gelegen om de werkzaam-

genomen. Na uitgebreide onderhoud- en reparatiewerkzaamheden,

heden voor het intermediate survey uit te voeren. Alle noodzakelijke

is voor het schip het nog lopende charter bij Seawheel voortgezet.

werkzaamheden om de scheepscertificaten te kunnen behouden,

Dit contract is in oktober 2006 afgelopen. De Eldorado is vervolgens

zijn uitgevoerd.

door Somers Isles Shipping Ltd. (SISL) ingezet op de lijndienst tussen Fernandina Beach, Florida en Hamilton, Bermuda.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

5.895.000

Financiers

Commerzbank AG

Totale investering

6.070.000

Schuld Commerzbank AG

Vreemd vermogen

3.000.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

Eigen vermogen

3.070.000

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2005
Resultaat

57

Schuld Obligatielening (incl. rente)
Totaal vreemd vermogen

445.000
445.000

Werkelijk 2012	Begroting 2012	Verschil

Netto omzet

1.098.436

1.193.937

- 95.501

Operationele kosten

1.341.454

1.250.383

- 91.071

Exploitatieresultaat

- 243.018

- 56.446

- 186.572

Rentekosten

19.660

24.500

4.840

Aflossingen

-

-

-

- 262.678

- 80.946

- 181.732

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen

Werkelijk 2012

Prospectus	Verschil

445.000

-

445.000

Winstuitkeringen cumulatief

2.040

41.191

- 39.151

Vaardagen cumulatief

2.504

2.544

- 40
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m.s. Evolution

Charternaam	Belangrijkste gegevens				

Capaciteiten

Evolution

Lengte over alles 145,70 m

Tonnage

Containerstelplaatsen

Exploitatie

Breedte

23,39 m

IJsklasse

m.s. Evolution Scheepvaartbedrijf CV

Holte tot dek

11,70 m

Dienstsnelheid

Diepgang

8.999 GT
1A

1.050 TEU

Capaciteit 14 tons containers

19 kn

Capaciteit 30 ft containers

8,80 m			

Capaciteit 45 ft containers

750
82
144

					
Koelcontainer aansluitingen

178

		

Historie

Kort verslag 2012

De Evolution is in december 1996 nieuw opgeleverd door de YVC

De Evolution heeft van 6 oktober 2011 tot 27 juli 2012 gevaren voor

IJsselwerf. Het ontwerp is gewaardeerd met de ‘schip van het jaar’ prijs.

charteraar Fesco ESF. Tijdens deze periode verdiende het schip € 7.350,-

Het schip beschikt over een gunstige laadcapaciteit, hoge dienstsnel-

bruto per dag. Pas op 23 september 2012 kon het schip beginnen

heid en ijsklasse 1A. Op 14 december 2004 heeft JR Shipping de

aan enkele korte rondreizen voor WEC Lines. Tijdens deze rondreizen

Evolution (voorheen varend onder de naam Sea Baltica) overgenomen.

varieerden de tarieven van € 4.400,- tot € 5.900,- bruto per dag. Op
27 november 2012 is het schip $ 7.450,- (US Dollar) bruto per dag
gaan verdienen bij charteraar Seago Line. Door deze lage chartertarieven, in combinatie met 83 dagen zonder inkomsten, is de netto
omzet veel lager uitgevallen dan de begrotingsuitgangspunten voor
2012. In technisch opzicht is de exploitatie in 2012 naar tevredenheid verlopen.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

16.340.836

Financiers

Totale investering

17.150.000

Schuld Commerzbank AG

Vreemd vermogen

10.000.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

Eigen vermogen
Uitgegeven participaties in emissiejaar 2004
Resultaat
Netto omzet

7.150.000
456

Commerzbank AG

Schuld Obligatielening (incl. rente)
Totaal vreemd vermogen

5.279.600
904.094
556.562
6.740.256

Werkelijk 2012	Begroting 2012	Verschil
1.525.820

2.631.804

- 1.105.984

Operationele kosten

991.391

1.161.310

169.919

Exploitatieresultaat

534.429

1.470.494

- 936.065

Rentekosten

320.223

340.600

20.377

Aflossingen

-

-

-

214.206

1.129.894

- 915.688

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen

Werkelijk 2012

Prospectus	Verschil

6.740.256

1.598.800

5.141.456

Winstuitkeringen cumulatief

4.050

13.137

- 9.087

Vaardagen cumulatief

2.749

2.895

- 146

56

m.s. Evidence

Charternaam	Belangrijkste gegevens				

Capaciteiten

Evidence

Lengte over alles 145,70 m

Tonnage

Containerstelplaatsen

Exploitatie

Breedte

23,39 m

IJsklasse

m.s. Evidence Scheepvaartbedrijf CV

Holte tot dek

11,70 m

Dienstsnelheid

Diepgang

8.999 GT
1A

1.050 TEU

Capaciteit 14 tons containers

19 kn

Capaciteit 30 ft containers

8,80 m			

Capaciteit 45 ft containers

750
82
144

					
Koelcontainer aansluitingen

178

Historie

Kort verslag 2012

De Evidence is in mei 1997 nieuw opgeleverd door de YVC IJssel-

De Evidence heeft van 28 oktober 2011 tot 17 augustus 2012 gevaren

werf. Het ontwerp is gewaardeerd met de ‘schip van het jaar’ prijs.

voor charteraar Fesco ESF. Tijdens deze periode verdiende het schip

Het schip beschikt over een gunstige laadcapaciteit, hoge dienst-

€ 7.350,- bruto per dag. Vanaf 14 september 2012 is een nieuw contract

snelheid en ijsklasse 1A. Op 7 december 2004 heeft JR Shipping de

ingegaan bij charteraar Boluda Lines tegen € 6.175,- bruto per dag.

Evidence (voorheen varend onder de naam Sea Nordica) overgenomen.

De Evidence heeft van 30 april t/m 29 mei in Vlissingen in droogdok
gelegen voor haar geplande 15-jarig special survey. Alle noodzakelijke
werkzaamheden om weer een volledig nieuwe goedkeuring van het
klassebureau te krijgen, zijn uitgevoerd. De totale kosten van de special
survey hebben het gestelde budget overschreden. Dit is vooral toe te
schrijven aan complicaties met de koppeling.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

16.344.744

Financiers

Totale investering

17.150.000

Schuld Commerzbank AG

Vreemd vermogen

10.000.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

Eigen vermogen

7.150.000

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2004/2005
Resultaat

456

Commerzbank AG

Schuld Obligatielening (incl. rente)
Totaal vreemd vermogen

4.580.400
646.139
5.226.539

Werkelijk 2012	Begroting 2012	Verschil

Netto omzet

1.735.985

2.483.196

- 747.211

Operationele kosten

1.795.905

1.933.707

137.802

Exploitatieresultaat

- 59.920

549.489

- 609.409

Rentekosten

243.232

239.750

- 3.482

Aflossingen

-

-

-

- 303.152

309.739

- 612.891

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen

Werkelijk 2012

Prospectus	Verschil

5.226.539

1.598.800

3.627.739

Winstuitkeringen cumulatief

3.775

13.137

- 9.362

Vaardagen cumulatief

2.772

2.900

- 128
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M.S. ESPRIT

Charternaam	Belangrijkste gegevens				

Capaciteiten

Esprit

Lengte over alles 89,95 m

Tonnage

Draagvermogen

Exploitatie

Breedte

Dienstsnelheid

m.s. Esprit Scheepvaartbedrijf NV

Holte tot dek

7,85 m			

Diepgang

6,10 m

14,40 m

2984 GT
12 kn

Ruiminhoud
Containerstelplaatsen

4.750 ton
204.825 cuft
38 stuks

Historie

Kort verslag 2012

In juni 2011 is de Esprit opgeleverd door de Chowgule werf in India,

De Esprit wordt voornamelijk voor losse reisbevrachting ingezet.

een compact multipurpose schip met flexibele beladingsmogelijk-

Geconcludeerd kan worden dat het schip binnen de gegeven om-

heden. Het schip met een draagvermogen van 4.750 ton, is ontworpen

standigheden in 2012 redelijk goed heeft gepresteerd. De omzet was

voor de Europese markt. Het schip kan worden ingezet voor het trans-

weliswaar 30% tot 35% lager dan wat onder ‘gemiddelde marktom-

port van diverse soorten droge lading, variërend van bulkladingen

standigheden’ haalbaar zou moeten zijn, ten opzichte van vergelijk-

als ertsen en granen, projectladingen als buizen, constructies en bladen

bare schepen van collega-rederijbedrijven waren de inkomsten ‘boven-

voor windturbines, tot zware lading en houtproducten. Het ontwerp

gemiddeld’. Er hebben zich in operationeel opzicht geen afwijkende

van m.s. Esprit is zeer modern, wat het schip unieke concurrentie-

zaken voorgedaan. De exploitatie is dan ook in lijn met de nieuwe

voordelen geeft ten opzichte van andere multipurpose schepen.

begrotingsuitgangspunten voor 2012 verlopen.

		

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

7.150.000

Financiers

ING Bank NV

Totale investering

7.625.000

Schuld bank

5.550.000

Vreemd vermogen

5.550.000

Totaal vreemd vermogen

5.550.000

Eigen vermogen

2.075.000 			

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2009
Resultaat
Netto omzet

375 			
Werkelijk 2012	Begroting 2012	Verschil
1.038.639

1.133.795

- 95.156

Operationele kosten

702.297

717.875

15.578

Exploitatieresultaat

336.342

415.920

- 79.578

Rentekosten

224.518

273.628

49.110

Aflossingen

-

-

-

111.824

142.292

- 30.468

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen
Winstuitkeringen cumulatief
Vaardagen cumulatief

Werkelijk 2012
5.550.000

Prospectus	Verschil
5.175.000

375.000

-

907

- 907

555

630

- 75
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M.S. ESTime

Charternaam	Belangrijkste gegevens				

Capaciteiten

Estime

Lengte over alles 89,95 m

Tonnage

Draagvermogen

Exploitatie

Breedte

Dienstsnelheid

m.s. Estime Scheepvaartbedrijf NV

Holte tot dek

7,85 m			

Diepgang

6,10 m

14,40 m

2984 GT
12 kn

Ruiminhoud
Containerstelplaatsen

4.750 ton
204.825 cuft
38 stuks

Historie

Kort verslag 2012

In augustus 2011 is de Estime opgeleverd door de Chowgule werf in

De Estime wordt voornamelijk voor losse reisbevrachting ingezet.

India, een compact multipurpose schip met flexibele beladings-

Geconcludeerd kan worden dat het schip binnen de gegeven om-

mogelijkheden. Het schip met een draagvermogen van 4.750 ton, is

standigheden in 2012 redelijk goed heeft gepresteerd. De omzet was

ontworpen voor de Europese markt. Het schip kan worden ingezet

weliswaar 30% tot 35% lager dan wat onder ‘gemiddelde marktom-

voor het transport van diverse soorten droge lading, variërend van

standigheden’ haalbaar zou moeten zijn, ten opzichte van vergelijkbare

bulkladingen als ertsen en granen, projectladingen als buizen, con-

schepen van collega-rederijbedrijven waren de inkomsten ‘boven-

structies en bladen voor windturbines, tot zware lading en hout-

gemiddeld’. Er hebben zich in operationeel opzicht geen afwijkende

producten. Het ontwerp van m.s. Estime is zeer modern, wat het

zaken voorgedaan. De exploitatie is dan ook in lijn met de nieuwe

schip unieke concurrentievoordelen geeft ten opzichte van andere

begrotingsuitgangspunten voor 2012 verlopen.

multipurpose schepen.
		

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

7.245.000

Financiers

Totale investering

7.720.000

Schuld bank

5.550.000

Vreemd vermogen

5.550.000

Totaal vreemd vermogen

5.550.000

Eigen vermogen

2.170.000 			

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2009
Resultaat
Netto omzet

ING Bank NV

394 			
Werkelijk 2012	Begroting 2012	Verschil
1.009.631

1.128.090

- 118.459

Operationele kosten

689.318

717.525

28.207

Exploitatieresultaat

320.313

410.565

- 90.252

Rentekosten

215.441

278.628

63.187

Aflossingen

-

-

-

104.872

131.937

- 27.065

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen
Winstuitkeringen cumulatief
Vaardagen cumulatief

Werkelijk 2012

Prospectus	Verschil

5.550.000

5.250.000

300.000

-

595

- 595

501

480

21
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M.S. HAGLAND CAPTAIN

Charternaam	Belangrijkste gegevens				

Capaciteiten

Hagland Captain

Lengte over alles 89,95 m

Tonnage

Draagvermogen

Exploitatie

Breedte

Dienstsnelheid

m.s. Hagland Captain

Holte tot dek

7,85 m			

Scheepvaartbedrijf NV

Diepgang

6,10 m

14,40 m

2984 GT
12 kn

4.500 ton

Ruiminhoud

204.825 cuft

Containerstelplaatsen

32 stuks

Historie

Kort verslag 2012

De Hagland Captain is in juni 2012 opgeleverd door de Chowgule

De Hagland Captain is op 26 juni 2012, later dan oorspronkelijke

werf in India. Het is een compact multipurpose schip met een draag-

verwacht, officieel overgedragen aan m.s. Hagland Captain Scheep-

vermogen van 4.500 ton. Mede door de uitrusting met een over het

vaartbedrijf NV. Het schip heeft een goede eerste positioneringsreis

dek rijdende kraaninstallatie, waarmee ladingen autonoom en snel

vanuit India, door de Golf van Aden, naar Europa gehad. Voor het

kunnen worden geladen en gelost, is het schip bij uitstek geschikt

m.s. Hagland Captain is een meerjarig verhuurcontract gesloten dat

voor de Noorse kustvaart. Maar ook op de reguliere Europese markt

op 2 juli 2012 is gaan lopen. Het schip is nu voor minimaal drie jaar

voor multipurpose schepen heeft de Hagland Captain unieke con-

verhuurd aan Hagland Bulk Shipping AS voor een bruto dagop-

currentievoordelen. In opdracht van de Noorse Hagland Group wordt

brengst van € 5.350,-.

het scheepsmanagement en fondsbeheer in relatie tot de Hagland
Captain uitgevoerd door JR Shipping.
		

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

8.282.500

Financiers

Totale investering

8.837.500

Schuld DNB Bank ASA

6.400.000

Vreemd vermogen

6.400.000

Totaal vreemd vermogen

6.400.000

Achtergestelde lening
Eigen vermogen
Uitgegeven participaties in emissiejaar 2011

DNB Bank ASA

400.000 			
2.037.500
388 		

			
Resultaat			

Werkelijk 2012

Netto omzet

		

899.145

Operationele kosten

		

662.705

Exploitatieresultaat

		

236.440

Rentekosten

		

162.348

Aflossingen			

-

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen
Winstuitkeringen cumulatief
Vaardagen cumulatief

		
Werkelijk 2012

74.092

Prospectus	Verschil

6.400.000

6.179.310

220.690

-

1.157

- 1.157

174

300

- 126
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M.S. HAGLAND CHIEF

Charternaam	Belangrijkste gegevens				

Capaciteiten

Hagland Captain

Lengte over alles 89,95 m

Tonnage

Draagvermogen

Exploitatie

Breedte

Dienstsnelheid

m.s. Hagland Chief

Holte tot dek

7,85 m			

Scheepvaartbedrijf NV

Diepgang

6,10 m

14,40 m

2984 GT
12 kn

4.500 ton

Ruiminhoud

204.825 cuft

Containerstelplaatsen

32 stuks

Historie

Kort verslag 2012

De Hagland Chief is, net als haar zusterschip Hagland Captain, in

De Hagland Chief is op 28 juni 2012, later dan oorspronkelijke ver-

juni 2012 opgeleverd door de Chowgule werf in India. Het is een

wacht, officieel overgedragen aan m.s. Hagland Chief Scheepvaart-

compact multipurpose schip met een draagvermogen van 4.500 ton.

bedrijf NV. Het schip heeft een goede eerste positioneringsreis van-

Mede door de uitrusting met een over het dek rijdende kraaninstal-

uit India, door de Golf van Aden, naar Europa gehad. Voor het m.s.

latie, waarmee ladingen autonoom en snel kunnen worden geladen

Hagland Chief is een meerjarig verhuurcontract gesloten dat op 14

en gelost, is het schip bij uitstek geschikt voor de Noorse kustvaart.

juli 2012 is gaan lopen. Het schip is nu voor minimaal drie jaar ver-

Maar ook op de reguliere Europese markt voor multipurpose schepen

huurd aan Hagland Bulk Shipping AS voor een bruto dagopbrengst

heeft de Hagland Chief unieke concurrentievoordelen. In opdracht

van € 5.350,-.

van de Noorse Hagland Group wordt het scheepsmanagement en
fondsbeheer in relatie tot de Hagland Chief uitgevoerd door JR
		
Shipping.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

8.282.500

Financiers

Totale investering

8.837.500

Schuld DNB Bank ASA

6.400.000

Vreemd vermogen

6.400.000

Totaal vreemd vermogen

6.400.000

Achtergestelde lening
Eigen vermogen
Uitgegeven participaties in emissiejaar 2011

DNB Bank ASA

400.000 			
2.037.500
388 		

			
Resultaat

Werkelijk 2012

Netto omzet

845.210

Operationele kosten

604.187

Exploitatieresultaat

241.023

Rentekosten

161.456

Aflossingen

-

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen
Winstuitkeringen cumulatief
Vaardagen cumulatief

79.567
Werkelijk 2012

Prospectus	Verschil

6.400.000

6.289.655

110.345

-

1.157

- 1.157

171

270

- 99

