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JR SHIPPING ANNO NU

2014

VISIE, FEITEN EN CIJFERS
Met dit jaarbericht informeert rederijgroep JR Shipping haar vennootrelaties en overige belangstellenden
over de ontwikkelingen die zich in 2014 op de verschillende scheepvaartmarkten en binnen de bedrijfsvoering
hebben voorgedaan. De diverse hoofdstukken bieden een terugblik op de marktomstandigheden van het
betreffende boekjaar, de vlootprestaties, de investeringsprojecten en –mogelijkheden en het hiermee samenhangende rederijbeleid. De informatie wordt afgesloten met een vooruitblik naar 2015 en een gedetailleerd
vlootoverzicht.
Aan de samenstelling van JR Shipping Anno Nu 2014 is de grootst mogelijke zorg besteed. Op de feiten en
cijfers heeft echter geen accountantscontrole plaatsgevonden. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten
worden ontleend.
Harlingen, april 2015
JR SHIPPING BV
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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 dalen de exploitatieopbrengsten tot ver onder kostprijsniveau.
Aanvankelijk weet de rederijgroep tijdig voldoende adequate crisismaatregelen te treffen om te voorkomen
dat schepen failliet gaan. Als in de tweede helft van 2011 het gevreesde ‘dubbele dip’ scenario werkelijkheid
wordt, wordt de situatie haast onhoudbaar. Overal ter wereld gaan schepen failliet. De rederijgroep ziet zich
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 ingrijpende herstructureringsplannen.
Grondslag voor de diverse herstructureringsplannen is altijd de kans op herstel van geïnvesteerd vermogen
geweest. Deze kans valt of staat met substantieel marktherstel. Eind 2012 en in de loop van 2013 wezen alle
signalen op een licht verbeterde marktbalans, op toenemende activiteiten en zelfs op eerste, zij het nog aarzelende tariefverbeteringen. Eind 2013 trad echter opnieuw een fase van stagnatie in en 2014 was er zelfs
weer sprake van verslechtering, waarmee een triple dip werkelijkheid is geworden in de scheepvaartsector. De
containerfeeder vaart heeft hier het zwaarst onder te lijden, maar ook in de multipurpose schepen markt,
waarin de rederij sinds 2011 opnieuw actief is, blijft herstel uit. Desondanks heeft JR Shipping in 2014 onverlet uitvoering gegeven aan een beleid dat met betrekking tot haar kernmarkten is gericht op vlootcontinuïteit,
hoe gering en onzeker de kans op herstel van geïnvesteerd vermogen bij de aanhoudende crisisomstandigheden
ook is. Dit betekent onder meer, dat in 2014 opnieuw maatregelen getroffen moesten worden om schepen in
de vaart te houden. Twee schepen konden voor een faillissement worden behoed dankzij een succesvolle
onderhandse verkooptransactie die met instemming van de betreffende vennootrelaties kon plaatsvinden.
Het operationele beheer van deze schepen is vervolgens door de nieuwe eigenaren aan JR Ship Management
toevertrouwd, waardoor de rederijgroep 2014 kon afsluiten met dezelfde vlootomvang als in 2013.
JR Shipping houdt binnen de gegeven marktomstandigheden vast aan haar diversificatiebeleid, met als
speerpunten:
P Consolidatie van haar positie op de containerfeeder markt
P Expansie op de multipurpose schepen markt
P Uitbreiding van scheepsmanagement en fondsbeheer in opdracht van 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. Anno 2014 laat de actuele waarde van de vloot zich onmogelijk in harde cijfers uitdrukken.
Feit is, dat de restwaarde van schepen door de verslechterde marktomstandigheden afgenomen is. De rederijgroep, die altijd de grootst mogelijke transparantie betracht, blijft haar investeerders systematisch op de
hoogte houden van de ontwikkelingen – onder meer via haar jaarverslagen, maar ook via periodieke nieuwsbrieven.
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Van de directie

EXPERTISE EN WENDBAARHEID
De weg naar marktherstel is lang en grillig. Sinds het uitbreken van de wereldwijde crisis waar de scheepvaartmarkt zwaar onder te lijden heeft, hebben zich twee momenten van voorzichtig optimisme voorgedaan.
Eerst was er een marktopleving in 2011. Deze werd door de gevreesde double dip tenietgedaan. In 2013
ontrolde zich een vergelijkbaar scenario. De markt leek zich te herstellen, maar er klonken al waarschuwingen
voor een triple dip. Deze werd begin 2014 werkelijkheid en hield de tarieven het hele jaar in een ijzeren greep.
Nieuwe obstakels op de weg naar herstel waren een feit. De balans was voor de zevende maal op rij diep
teleurstellend.
Herstel ‘hangt in de lucht’. Daar bestaat (bijna) geen twijfel over. De vraag is niet zozeer ‘of ’, maar ‘wanneer’.
Echter, zelfs al dient marktherstel zich aan en al blijkt de verbetering van structurele aard, dan nog zal het
jaren duren voor de volledige schade is gerepareerd. De scheepvaartindustrie zal nooit meer dezelfde zijn als
voor de crisis. De markt zal op een significant andere wijze worden verdeeld. Lange adem, expertise en maximale
wendbaarheid zijn dé succesfactoren om de laatste crisisfase te doorstaan en om daarna, bij de voorgoed
gewijzigde marktverhoudingen, een rol van betekenis te blijven spelen.
Wendbaarheid betekent onder meer: durven kijken naar nieuwe markten en kansen en ondernemerschap
tonen door nieuwe kansen naar je toe te trekken. In dat opzicht kunnen wij naast de opnieuw teleurstellende
resultaten op onze kernmarkten – de containerfeeder en multipurpose vaart – ook goed nieuws plaatsen. In
2010 hebben we besloten om ons tegen de stroom in op te maken voor een positie op de nieuwe markt van
service schepen voor aanleg en onderhoud ten behoeve van windmolenparken op zee. We zijn bescheiden
begonnen, vanuit onze expertise in en passie voor de scheepvaart. In 2014 kunnen we vaststellen dat twijfels
over de wenselijkheid en haalbaarheid van duurzame offshore windindustrie zijn weggenomen. Offshore
windenergie brengt nieuwe werkgelegenheid en investeringskansen. Onze eerste offshore service schepen,
SeaZip 1 en 2, hebben in 2014 uitzonderlijk goede prestaties verricht en resultaten geboekt. Minstens zo
belangrijk is het feit dat investeerders de potentie van deze markt gaan herkennen en erkennen. Dat blijkt uit
het succesvolle verloop van de uitgifte van SeaZip 3 en 4 participaties, eind 2014 en begin 2015. Hierdoor
durven zelfs wij als scheepvaartondernemers weer heel voorzichtig in termen van groei en rendement te
denken.
Dat is geen geringe kentering, want ook voor ons rederijbedrijf was voortbestaan de afgelopen jaren geen
vanzelfsprekendheid. Met het wegvallen van schepen uit onze vloot, is onze omzet- en winstbasis steeds
smaller geworden. Om bij te dragen aan de diverse ondersteunings- en reddingsmaatregelen, hebben we een
zwaar beroep moeten doen op onze reserves. Het heeft er meerdere keren om gespannen, maar tot nu toe
zijn we er in geslaagd om zodanig om de grootste obstakels heen te laveren, dat we onze rederijorganisatie
op het niveau konden houden dat vereist is om de kwaliteit en continuïteit te garanderen in het belang van
al onze stakeholders.
Dat is niet iedere Nederlandse scheepvaartonderneming gelukt. En het is wrang, maar ook van daaruit ontstaan
voor bedrijven met de langste adem en de juiste expertise nieuwe kansen. Zo hebben wij begin 2015 van een
Duitse bankinstelling het verzoek gekregen om het commerciële, operationele en financiële beheer over de
CV’s van zes containerfeeder schepen over te nemen van een collega-scheepvaartbedrijf. De transitiefase is
inmiddels ingezet. Daar zal een herstructurerings- en herfinancieringsfase op volgen, geënt op het model

5

van JR Fleet Fund CV, waarin in 2012 elf schepen uit de JR Shipping vloot zijn samengebracht. Dit bijzondere
project stelt ons in staat het fundament onder onze organisatie te versterken.
Deze opdracht past in ons diversificatiebeleid en ondersteunt onze overlevingsstrategie. We zijn er trots op om
vanuit onze kennis en ervaring bij te dragen aan betere perspectieven voor deze zes CV’s en bijbehorende
zes containerfeeder schepen. We realiseren ons ook dat de opdracht voortvloeit uit het feit dat een collegarederijbedrijf door de verwoestende zeeslag van de afgelopen jaren geraakt is. Dat tempert onze trots. Echter,
het is onze ondernemersplicht om datgene te doen dat in het belang is van onze rederijorganisatie en van de
perspectieven voor vennootrelaties die een deel van hun vermogen aan ons hebben toevertrouwd. Dáár
blijven we onze expertise en wendbaarheid de komende jaren voor inzetten.
Harlingen, april 2015

Jan Reier Arends
Directie JR Shipping BV

Sander Schakelaar
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1		 MARKTKLIMAAT 2014
Daar waar 2013 nog enige aanleiding gaf tot gematigd optimisme, waren de marktomstandigheden voor containerfeeder schepen en multipurpose schepen in 2014 opnieuw
dramatisch slecht. De triple dip heeft zich in de scheepvaartindustrie onmiskenbaar
voltrokken. De kentering zette eind 2013 in. Na het aarzelende herstel, trad eind 2013
opnieuw stagnatie in. Gaandeweg 2014 verslechterde de situatie aanzienlijk en kwam
een zorgwekkend aantal schepen opnieuw zonder emplooi stil te liggen. Sindsdien is
de situatie nauwelijks verbeterd. Alleen de markt voor offshore wind service schepen
waarop de rederijgroep sinds eind 2012 in overeenstemming met haar diversificatiebeleid
actief is, maakt haar beloften waar. De markt voor windmolenparken op zee laat een
structureel toenemende vraag naar service schepen zien.

Het lijkt minder slecht te gaan met de wereldeconomie, maar het is zeer de vraag of de sentimenten de werkelijkheid adequaat weerspiegelen. Aan de ene kant klinken bescheiden groeicijfers en -prognoses; aan de andere
kant waarschuwen niet de minste economen nog altijd voor het scenario van de triple dip. Het herstel van de
economie is fragiel, de wereldorde werd in 2014 en begin 2015 op vele fronten ernstig verstoord. Europa
heeft zijn eigen specifieke problemen. De koude oorlog lijkt te herleven; de wisseling van de macht in Griekenland die begin 2015 zijn bestek kreeg, komt de rust en stabiliteit op de Europese markten niet ten goede. Die
rust en stabiliteit zijn fundamenteel om werkelijk economisch herstel een kans te geven. Of het triple dip
scenario voor de wereldeconomie wel of niet evident is, lijkt een kwestie van afwachten. Voor de twee traditionele scheepvaartmarkten waar JR Shipping actief op is, de markten voor containerfeeder schepen en
multipurpose schepen, is de triple dip een onmiskenbaar feit. Hij is begin 2014 ingetreden en heeft beide
markten opnieuw onder druk gezet. Er is één markt die zich nauwelijks door de huidige economische werkelijkheid laat beïnvloeden: de markt voor offshore service schepen die worden ingezet bij de aanleg en het onderhoud
van windmolenparken op zee. De internationale industrie die zich op offshore windmolenparken toelegt, is
in 2013 een fase van volwassenheid ingegaan en heeft zijn point of no return bereikt. In 2014 resulteerde dit
in een snel toenemende vraag naar en ongekend intensieve inzet van beschikbare service schepen. De rederijgroep die sinds eind 2012 twee geavanceerde service schepen voor windmolenparken op zee in de vaart
heeft, kon duidelijk profiteren van deze positieve vraagontwikkeling. Ook kon in 2014 worden vastgesteld
dat investeerders de bijzondere potentie van deze markt voor duurzame, door zeewind geproduceerde energie
beginnen te ontdekken.

Markt voor containerfeeder schepen
Het is evident dat herstel op de markt voor containerfeeder vaart nauw samenhangt met de ontwikkelingen
binnen het intercontinentale transport over zee. Analyses wijzen op een positieve trend. Volgens een analyse
van de Britse broker Clarksons, gepubliceerd in het najaar van 2014, verloopt de groei van de mondiale
containervaart zelfs harder dan die van de wereldeconomie. Clarksons prognosticeerde de groei in 2014 op
6,1% en voorspelde voor 2015 nóg eens 6,7% groei, met de handelsroutes tussen Azië en Europa als belangrijkste aanjagers.
Geluiden van ’s werelds grootste lijndienst operators wijzen in dezelfde richting. Het Deense A.P. MøllerMaersk stelde halverwege 2014 haar winstverwachting naar boven bij en schreef dit toe aan de goede prestaties
van haar containervaartdivisie Maersk Line en APM Terminals. Het goede nieuws ging overigens gepaard
met de mededeling dat de wereldspeler blijft snijden in de kosten en door middel van allianties blijft zoeken
naar winstoptimalisatie. Andere, intercontinentaal actieve rederijbedrijven gaven in 2014 aan nog steeds
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leek te kennen. Als antwoord op deze groei, is een aantal jaren achtereen voortvarend geïnvesteerd in vlootcapaciteit. In 2007 begon de markt te kantelen. De groei van de wereldeconomie leek iets te worden afgeremd,
waarmee direct een zekere overcapaciteit aan containerfeeder schepen zichtbaar werd. De tot dan toe bovengemiddeld hoge chartertarieven daalden licht; van 10 tot 25% in 2007 en 2008.
Eind 2008 bleek echter dat de wereldeconomie serieus in een neerwaartse, nauwelijks te keren spiraal terechtkwam, als gevolg van de kredietcrisis. In 2009 werd de impact hiervan op de scheepvaartindustrie pijnlijk
duidelijk. De chartertarieven in de containerfeeder vaart beleefden een nauwelijks te keren vrije val. De gevolgen
waren desastreus. In de loop van 2010 kondigden zich eerste, voorzichtige marktverbeteringen aan, zij het
dat op de achtergrond waarschuwingen klonken voor het double dip scenario. Dit scenario werd in de zomer
van 2011 werkelijkheid. Tarieven gingen opnieuw onderuit, veel schepen kwamen stil te liggen, de eerste
faillissementen waren onafwendbaar. In 2012 was de situatie nog altijd zorgelijk, maar leek de markt enigszins tot rust te komen. Rederijgroep JR Shipping begon 2013 vanuit een ‘stabiele zijligging’, waarbij de hoop
was gevestigd op marktherstel dat nauwelijks nog kon uitblijven. Dit herstel trad in 2013 daadwerkelijk in,
zij het nog zeer bescheiden. Na vijf zware crisisjaren op rij, leek het ergste achter de rug en kon voorzichtig
worden
gespeculeerd op betere tijden. Eind 2013 bleek dit een illusie. Begin 2014 tekende de triple dip zich af.
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Bron: Confeeder Shipping & Chartering, februari 2015
Maken we voor de markt voor containerfeeder schepen de balans op, dan is niet anders te concluderen dan
dat de ontwikkelingen teleurstellend waren. Na 2013 liepen de tarieven weer terug; onderhandelingen met
charteraars verliepen opnieuw moeizaam. Ondanks de vlootsaneringen en de optimistische geluiden vanuit
de intercontinentale containervaart, blijven de verdiensten zwaar onder druk staan en zijn de perspectieven
mager. Voor schepen die de crisis tot nu toe wisten te doorstaan, is dat perspectief er overigens wel degelijk,
hoe bescheiden ook. Alles wijst erop dat marktverbetering niet kan uitblijven. De vraag blijft: wanneer?

Markt voor multipurpose schepen
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De markt voor multipurpose schepen kende in 2014 opnieuw een matig niveau. Het tariefherstel dat zich in
de loop van 2013 manifesteerde, vlakte gedurende 2014 af. Het niveau van de tarieven bleef vervolgens het
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Bron: Norbroker Short Sea Market Report, maart 2015
Tot het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008 kende de markt voor multipurpose schepen
een min of meer stabiele ontwikkeling. Het totale volume voor stukgoederen, bulk- en projectladingen kende
lange tijd 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. Deze groeiontwikkeling is door de crisis ernstig verstoord.
De lading van de multipurpose markt is divers: bulkgoederen, stukgoederen, constructie- en bouwmaterialen,
machines en onderdelen voor bijvoorbeeld infrastructurele werken en windmolenparken, bijzondere ladingen
als scheepsmotoren en jachten. Dit maakt de markt relatief veerkrachtig. Daar komt bij 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. 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
overeen. 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. Op de spotmarkt, waarop de
multipurpose schepen van JR Shipping in 2014 actief waren, zijn de reiskosten voor rekening van de scheepseigenaren en derhalve van eminente invloed op de te realiseren winsten. In dit geval brachten de lagere
brandstof- en bunkerkosten rederijen vanaf eind 2014 enig voordeel.
In de jaren voor de crisis overschreed de vraag naar scheepscapaciteit het aanbod. De tarieven voor multipurpose schepen bevonden zich halverwege 2008 op een topniveau. Juist omdat er aan het begin van de
crisis geen overschot aan multipurpose schepen was, toonde deze markt in eerste instantie meer veerkracht
dan bijvoorbeeld de markt voor containerfeeder schepen die op dat moment al wel een zekere overcapaciteit
kende. Het was echter onvermijdelijk dat ook de multipurpose schepen uiteindelijk de negatieve invloed van
de crisis zou gaan ondervinden.
Vanaf het najaar van 2008 zijn de tarieven extreem gedaald, tot ver onder het meerjarig gemiddeld niveau.
Voor multipurpose schepen in de short sea shipping (kustvaart) gold dat het volume aan direct beschikbare,
losse ladingen (spot ladingen) daalde. Voor zover er te transporteren lading was, moesten aanzienlijk lagere
tarieven geaccepteerd worden dan waar de markt tot dan toe aan gewend was geweest. 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 het gebruikelijke
meerjarige niveau de norm in 2012 en 2013.
Helaas liet 2014 een vergelijkbaar beeld zien. Hogere omzetdoelen worden nog bij lange na niet gehaald,
maar de overtuiging blijft bestaan dat deze markt van oudsher over voldoende veerkracht beschikt
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voor een redelijk snel herstel vanaf het moment dat de wereldeconomie weer enigszins structureel gaat
groeien. Een voordeel is dat er relatief weinig tonnage wordt bijgebouwd, terwijl ongeveer een vijfde van de
bestaande vloot op middellange tot korte termijn aan vervanging toe is. Dit komt de balans in vraag en aanbod
uiteindelijk ten goede. In het segment waarin JR Shipping actief is, compacte multipurpose schepen tot
10.000 ton draagvermogen, is het aantal Europese nieuwbouworders minimaal. Ook voor de multipurpose
schepen markt geldt dat nog veel tonnage verloren zal gaan als gevolg van faillissementen van individuele
schepen en/of bedrijven die zich op de exploitatie van multipurpose schepen toeleggen. Want een feit is dat
de slechte resultaten van 2014 tot onvermijdelijk gevolg hebben, dat het einde van de ingezette koude sanering
nog lang niet in zicht is.

Offshore service schepen
Sinds 2012 is rederijgroep JR Shipping in overeenstemming met haar diversificatiebeleid actief op de markt
voor offshore service schepen. Deze internationale markt heeft zijn geheel eigen dynamiek en ondervindt
nauwelijks invloed van de wereldwijde crisis. Integendeel, sinds 2012 zit de industrie die zich toelegt op de
ontwikkeling, aanleg en exploitatie van windmolenparken op zee juist in een stroomversnelling. De markt
heeft in dat jaar een point of no return bereikt. De activiteiten op de Noordzee nemen de komende jaren
aanzienlijk toe. Er worden niet alleen veel nieuwe parken gerealiseerd; ze komen bovendien steeds verder uit
de kust te liggen. Hiermee neemt de vraag naar offshore service schepen toe. Binnen de rederijgroep waren in
2014 twee service schepen voor windmolenparken op zee actief, SeaZip 1 en 2, beide inzetbaar voor transport
van personeel, onderdelen en voorraden. Uit de succesvolle exploitatie in 2014 blijkt dat de markt voor offshore service schepen de fase van volwassenheid definitief is ingegaan en dat de vraag naar schepen de komende
jaren sterk toeneemt. De behoefte aan schepen is duurzaam, want na de concrete realisatie van windmolenparken dient zich voor de langere termijn een structurele behoefte voor inzet tijdens de Operations &
Maintenance (O&M) fase.
Op de Noordzee wordt momenteel in een indrukwekkend tempo gebouwd aan de Noord-Europese energievoorziening van de toekomst. Deze gaat bestaan uit een conglomeratie van onderling verbonden offshore
windmolenparken. In 2014 is aan veel grootschalige windmolenparken de laatste hand gelegd. Tegelijkertijd
zijn voor nieuwe parken voorbereidingen getroffen en vergunningen aangevraagd.

Potentiële offshore windenergie gebieden en projecten (groen). Reeds gerealiseerd (rood)

Bron: Boek Offshore Wind, Schone Elektriciteit van Zee - Chris Westra, december 2014

De opmars van duurzame windenergie van zee is niet te stuiten. Er is een nieuwe, innovatieve industrie geboren
die veel werkgelegenheid biedt en nieuwe kansen met zich meebrengt - ook voor de scheepvaartindustrie.
De basis voor deze bij uitstek internationale en innovatieve industrie is gelegd in 1991, door Denemarken.
Sindsdien ging de ontwikkeling gestaag; lang niet altijd zo snel als de industrie zelf graag had gezien. Sinds
2012 is er sprake van een kentering. Per eind 2012 stonden er ruim vijfduizend windturbines verankerd op
de bodem van de Noordzee, samen goed voor een vermogen van meer dan 3000 MW. Hiervan staat 65% in
het zuidelijke deel van de Noordzee; 19% in de Ierse Zee en 16% in de Baltische Zee. Europa heeft de ambitie
om de huidige capaciteit in 2020 op het achtvoudige te hebben gebracht. Analisten voorspellen dat duurzame elektriciteit van zee in 2030 voor minimaal 14% zal voorzien in de totale Europese energiebehoefte.
Voor het zover is, zullen op zee nog bergen werk worden verzet. De voorbereiding, planning en financiering
van offshore windmolenparken is een complex en tijdrovend proces, waar veel partijen bij betrokken zijn. Is
het proces eenmaal ingezet, dan is het onomkeerbaar. Bij de feitelijke aanleg komt veel expertise uit verschillende disciplines samen. Er gelden zeer specifieke eisen voor de turbinetechnologie, voor de fundering, de
infrastructuur, de logistiek en het onderhoud. Alle activiteiten vinden plaats onder uitdagende, vaak onvoorspelbare omstandigheden. Hier zijn in toenemende mate nieuwe schepen bij betrokken - kabelleggers, hefschepen,
kraanschepen, enzovoorts. In alle fasen van aanleg en onderhoud maakt de industrie gebruik van snelle,
wendbare schepen voor het vervoer van personeel en materiaal naar en van de windturbines. De vraag naar
deze zogeheten offshore service schepen neemt de komende jaren sterk toe. Kenmerkend is dat ze in alle
stadia inzetbaar zijn: bij locatie-onderzoek, bodemwerkzaamheden, ingebruikstelling voor langlopende
Operation & Maintenance activiteiten – alle activiteiten op zee die vereist zijn om de installaties veilig en
rendabel te laten draaien.
Begin 2014 was zichtbaar dat de activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling en aanleg van windmolenparken op zee sterk toenamen. Alle op dat moment beschikbare schepen kenden begin 2014 een toename in
verhuur. Voor met name grotere service catamarans (lengte van 20 m en groter) nam de inzet met gemiddeld
15% toe. De onderstaande tabel geeft de actuele en de te verwachten vraag naar service schepen goed weer.
Vraagontwikkeling naar service schepen en prognose tot en met 2017
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Bron: Alicat Workboats & South Boats, oktober 2014
De toenemende vraag hangt uiteraard direct samen met de toename in de ontwikkeling en realisatie van
veelal grootschalige windmolenparken op de Noordzee. De industrie zit in een stroomversnelling. Er is nog
een belangrijke trend die van invloed is op de vraag naar service schepen. Aanvankelijk werden windmolenparken relatief dicht bij de kust aangelegd. De huidige trend is: verder uit de kust, bij steeds grotere diepten.
Nieuwe technologieën maken dit mogelijk. Er wordt onder meer geëxperimenteerd met ‘drijvende’ windturbines
en er wordt goed gekeken naar Noord-Amerika, waar de ontwikkelingen van zogeheten Deepwater Offshore
Wind hard gaan. Een extra voordeel van deze trend is dat windmolenparken vanaf land minder zichtbaar
zullen zijn, waardoor het draagvlak van duurzame elektriciteit van zee toe zal nemen. Een voordeel voor de
scheepvaartindustrie is dat voor windmolenparken die verder uit de kust komen te liggen een nieuwe
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generatie offshore service schepen nodig is. Nu al is zichtbaar dat kleinere, bestaande schepen uit de markt
worden ‘gedrukt’ en de vraag zich verlegt naar grotere, robuustere schepen die in principe volcontinue inzetbaar
zijn en ook bij uitdagende weer- en zeegang omstandigheden operationeel kunnen blijven.
Wat houden deze ontwikkelingen concreet in voor de relatief jonge markt voor offshore service schepen? De
vraag naar high-end service schepen neemt de komende jaren aanzienlijk toe. De huidige vlootomvang wordt
berekend op circa 321 operationele schepen en 46 schepen in aanbouw (niet-klasse schepen meegerekend),
biedt onvoldoende capaciteit om de groei en ontwikkeling en exploitatie van offshore windmolenparken in
Noord-Europa adequaat te ondersteunen. In 2013 waren alle voor de offshore windindustrie beschikbare
offshore service schepen actief. In 2014 is die trend doorgezet.
Volgens experts binnen de Noord-Europese offshore windenergiesector, neemt de vraag de komende jaren
explosief toe, nu de offshore windenergiesector aantoonbaar inzet op versnelling van ontwikkeling, realisatie
en op schaalvergroting. Men ziet met name goede exploitatiemogelijkheden voor grotere, efficiënt varende
service schepen die voldoen aan de hoogste normen om in alle vaargebieden dienst te mogen doen. De vraag
naar deze schepen wordt allereerst aangewakkerd door de toename in installatie activiteiten. Vervolgens zal
de vraag op niveau blijven door de werkzaamheden die samenhangen met exploitatie en onderhoud en de
latere ontmantelings- en vervangingsfase.

Samenvatting
De ontwikkelingen op de markt voor containerfeeder schepen waren in 2014 opnieuw teleurstellend en
zorgwekkend, ondanks positieve signalen uit de markt voor continentale containervaart. Tarieven bleven
zwaar onder druk staan; veel schepen kwamen zelfs weer stil te liggen; charteraars maakten van deze situatie
gebruik om rederijen en scheepseigenaren tegen elkaar uit te spelen. De effecten van het lichte marktherstel
in de eerste helft van 2013 zijn volledig vervlogen. In de tweede helft van 2013 trad al een fase van stagnatie
in, in 2014 verslechterde de markt. De markt bleef het hele verdere boekjaar in mineur. Er is geen andere
conclusie mogelijk dan dat zich een triple dip scenario heeft voltrokken. Eind 2014 en begin 2015 was er nog
nauwelijks verbetering waarneembaar. Gezien de lichte groei van de wereldeconomie, sanering en minimale
nieuwbouw van containerfeeder schepen, kan marktherstel nauwelijks langer uitblijven. De cruciale vraag is
echter: wanneer treedt herstel werkelijk in en is er dan sprake van structurele verbetering? De spanningen in
de wereld en de economische spanningen in Europa temperen de verwachtingen.
Voor de markt voor multipurpose schepen geldt min of meer een gelijkluidend verhaal. Ondanks dat deze
markt bij het uitbreken van de crisis een betere balans in vraag en aanbod kende en derhalve veerkrachtiger
leek, blijft herstel langer uit dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Na de korte en voorzichtige opleving in de
eerste helft van 2013 geldt ook hier: het triple dip scenario is werkelijkheid geworden. Het activiteitenniveau
was in 2014 mager, de vrachttarieven bleven ver onder het gewenste niveau. Schepen die varen voor de spotmarkt zagen vanaf eind 2014 de lage vrachttarieven enigszins gecompenseerd door het niveau van de brandstof- en bulkkosten dat eind 2014 lager wordt. Het gunstige effect hiervan op het totaal aan reiskosten, die op
de spotmarkt voor rekening van de scheepseigenaar komen, zorgde voor enige verlichting op de eindbalans.
Vanaf het einde van 2014 lijkt de situatie dus iets aan de beterende hand, zij het aarzelend. De marktprognoses
voor 2015 blijven voorzichtig. Herstel ligt in de lijn der verwachting, maar wanneer precies en in welke mate
laat zich nauwelijks voorspellen.
De markt voor offshore service schepen, waarvan de rederijgroep er in 2014 twee in de vaart had (SeaZip 1
en 2) kent zijn eigen dynamiek die van de wereldwijde economische crisis nauwelijks invloed ondervindt.
De urgentie om over te schakelen op groene energie en daar duurzame en rendabele voorzieningen voor te
treffen is dusdanig, dat ingezette ontwikkelingen op dit vlak niet meer af te remmen zijn. Noord-Europa zet
in op windenergie van zee. Op de Noordzee wordt voortvarend gebouwd aan omvangrijke windmolenparken
die onze energievoorziening in de toekomst veilig moeten stellen. Sinds 2012 bevindt deze bedrijfstak zich
in een stroomversnelling. Aan veel windmolenparken wordt de laatste hand gelegd; er zijn veel nieuwe parken
in voorbereiding. De parken worden bovendien grootschaliger, geavanceerder en ze komen verder uit de kust
te liggen. Deze ontwikkeling stimuleert de vraag naar gespecialiseerde schepen, waaronder offshore service
schepen voor vervoer van personeel en materiaal van en naar de windmolenparken. De offshore service

schepen die de rederij in 2014 in de vaart had, profiteren aantoonbaar van deze ontwikkeling. Meer daarover
in hoofdstuk 3, De Vlootperformance. De verwachting is dat de vraag naar grotere, robuuste en zeewaardige
service schepen de komende jaren duidelijk toeneemt. Niet alleen de aanleg van windmolenparken vraagt
om de toenemende inzet van moderne service schepen, ook bij de Operations & Maintenance fase die aanbreekt na oplevering zullen te allen tijde betrouwbare schepen voor persoons- en materiaalvervoer nodig
zijn. De toekomst van energie is duurzaam en dat vereist duurzame inzet van een nieuwe generatie schepen.
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2		 VLOOTONTWIKKELING
Rederijgroep JR Shipping was in 2014 verantwoordelijkheid voor 15 containerfeeder
schepen, 5 multipurpose schepen, 2 offshore service schepen en de clipper Stad Amsterdam.
In 2014 is onverlet vastgehouden aan de ambitie om alle schepen in de vaart te houden. Dit
was niet vanzelfsprekend. Gezien de opnieuw teleurstellende marktomstandigheden, waren
op veel fronten nieuwe crisis overbruggende maatregelen nodig. Voor diverse containerfeeder schepen moesten nieuwe afspraken worden gemaakt. Voor zowel de containerfeeder
als de multipurpose schepen lag en ligt de nadruk in het vlootbeleid op consolidatie. Eén
markt maakt een uitzondering: de markt voor offshore service schepen. Eind 2014 kon,
mede dankzij het vertrouwen van investeerders in deze nieuwe markt, een goede basis
gelegd worden voor een bescheiden vlootuitbreiding.

Opnieuw heeft de rederij met man en macht moeten manoeuvreren tussen hoop en vrees. Na de korte opleving
van de markt in 2013, ging het begin 2014 weer snel bergafwaarts. Het aanhoudend lage tariefniveau en de
macht die nog steeds bij charteraars ligt om rederijen/eigenaren tegen elkaar uit te spelen, maakten dat ook
2014 een jaar van spitsroeden lopen was om de juiste voorwaarden te creëren om alle schepen in de vaart te
houden. Wie de langste adem heeft en in staat blijft om samen met investeerders draagvlak voor oplossingen
te scheppen bij financierende banken, zal ook deze laatste fase van de crisis doorstaan en een min of meer
unieke positie innemen vanaf het moment dat de markten ten langen leste gaan herstellen.
Voor de nieuwe markt van offshore service schepen gelden deze door de slepende crisis ingegeven uitgangspunten niet. De aanleg van windmolenparken waar de SeaZip service schepen worden ingezet, zit in een
dusdanige stroomversnelling dat de kansen evident zijn. Deze markt heeft zijn eigen dynamiek, toont een
groot contrast met de industriële scheepvaartmarkten op dit moment, en opent voor de rederijgroep nieuwe
wegen.
Lange adem en maximale wendbaarheid zijn dé succesfactoren om ook de laatste fase van de crisis te doorstaan. Even zag het ernaar uit dat de scheepvaartindustrie die laatste fase in 2013 achter de rug zou hebben.
Echter, in 2014 moest rederijgroep JR Shipping zich nieuwe inspanningen getroosten om haar bestaande
vloot op peil te houden. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat de huidige schepen nog altijd ‘redbaar’ zijn. De
perspectieven op rendementsherstel zijn weliswaar gering, de 0-grens is nog niet bereikt. Dit blijkt ook uit
de welwillendheid van de diverse scheepsfinanciers om als partners mee te denken over en mee te werken
aan oplossingen die ons in staat stellen onze schepen voor eventuele faillissementen te behoeden, hoe precair
de situatie in 2014 ook was. We zien zelfs dat scheepsfinanciers waarmee de rederijgroep niet meer dan
indirecte relaties onderhoudt, zich oriënteren op oplossingsmogelijkheden, die gebaseerd zouden kunnen
zijn op overbruggingsconcepten die JR Shipping de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Het besef dat herstel
niet langer uit kan blijven, gelet op alle signalen en marktmechanismen, lijkt bij nu nog actieve marktpartijen
tot ultieme inspanningen te leiden om niet nog meer tonnage verloren te laten gaan. Zolang als er perspectief
is, hoe klein en broos ook, blijft ook het vlootbeleid van de rederij gericht op het mogelijk maken en treffen
van wat hopelijk de laatste aanvullende maatregelen zullen zijn.

Huidige koers: vlootdiversificatie
Diversificatie is het sleutelbegrip in het vlootbeleid van de rederijgroep. Na een succesvolle periode van
specialisatie in containerfeeder vaart heeft de rederijgroep haar koers in 2008 verlegd. De vloot bestond op
dat moment uit 23 moderne containerfeeder schepen, variërend in capaciteit van 340 tot 1.400 TEU. De laatste
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investering in de containerfeeder vloot betrof een drietal schepen in het zogeheten Baltic Max segment,
bedoeld om tegemoet te komen aan de ook in de containerfeeder vaart ingezette trend van schaalvergroting.
Dat dit voor langere tijd de voorlopig laatste investeringen in containerfeeder schepen zouden betreffen, viel
op dat moment niet te voorzien. De exploitatieopbrengsten van de vloot kwamen in 2008 weliswaar voor het
eerst zwaar onder druk te staan door de kredietcrisis, het algemene beeld was dat de voor de scheepvaart
gebruikelijke cyclische markt- en vlootontwikkeling slechts voor korte duur in negatieve zin werd versterkt
door de financiële onrust op het wereldtoneel. Na de eerste kentering in 2007 was die impact overigens
enorm: de tarieven kwamen in een vrije val terecht en bereikten eind 2008 een ongekend dieptepunt.
Analisten gingen eind 2008 uit van een zwaar en moeizaam volgend jaar, maar voorspelden na 2009 alweer
ruimte voor herstel.
De rendementsontwikkeling van de diverse scheeps-CV’s liep per eind 2008 voor het eerst achter bij de
oorspronkelijke prospectusprognoses, maar was in alle gevallen nog steeds positief. Eind 2009 was de markt
dusdanig verstoord, dat de rendementsontwikkeling zich op geen enkele zinnige wijze meer liet voorspellen een slecht voorteken voor de daaropvolgende jaren. Uiteraard heeft deze ontwikkeling een direct remmende
werking gehad op eventuele verdere vlootontwikkelingsplannen. Hetzelfde jaar diende zich in relatie tot de
crisisomstandigheden echter een nieuwe projectvorm aan, de zogeheten ‘maatschapvorm’, die investeerders
een interessant fiscaal voordeel bood door de geboden mogelijkheid om gebruik te maken van de zogeheten
‘faciliteit willekeurige afschrijving’. De rederijgroep heeft van deze nieuwe investeringsmogelijkheid gebruikgemaakt om haar eerste diversificatie-ambities waar te maken. Mede dankzij de bijzondere, aan de crisis
gerelateerde fiscale regeling, kon in korte tijd een passende financiering worden gerealiseerd voor de begin
2008 bestelde multipurpose schepen m.s. Esprit en m.s. Estime. Enige tijd later kreeg de rederijgroep de
unieke opdracht van de Noorse Hagland Group om voor twee identieke multipurpose schepen soortgelijke
fiscaal gedreven investeringsprojecten op te zetten en uit te voeren. Ook deze projecten, die investeerders
aanzienlijk fiscaal voordeel hebben geboden, konden in korte tijd worden gerealiseerd. Het scheepsmanagement voor de aldus gefinancierde schepen, m.s. Hagland Captain en m.s. Hagland Chief, wordt sinds 2012
door JR Ship Management uitgevoerd. Hiermee is de eerste basis gelegd voor een terugkeer naar de markt
voor multipurpose schepen.

Multipurpose vloot
Die terugkeer naar de markt voor multipurpose schepen is één van de pijlers onder het gediversifieerde
vlootbeleid van de rederijgroep. De oorsprong van JR Shipping ligt bij deze markt. Van 1993 tot 2000 exploiteerde
JR Shipping als kapitein/eigenaarbedrijf een kleine vloot van multipurpose schepen. De hernieuwde PP
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Multipurpose schip Estime
activiteiten op deze markt zijn tweeledig. Enerzijds is het beleid gericht op aankoop en exploitatie van eigen
multipurpose schepen, anderzijds biedt de rederij scheepsmanagementdiensten aan ten behoeve van schepen
van derden. De marktomstandigheden in 2014 waren wederom dusdanig slecht, dat er geen enkele grond
was om in het kader van de vlootontwikkeling zelfs maar te overwegen meer multipurpose schepen aan te
schaffen. Bij het uitbreken en escaleren van de crisis, leek het er aanvankelijk op dat de markt voor compacte
multipurpose schepen de veerkracht had om zich sneller te herstellen dan de markt voor containerfeeder
schepen. Deze veronderstelling lijkt intussen achterhaald. De vrachttarieven voor multipurpose schepen
stonden ook in 2014 nog zwaar onder druk. Dit leidde voor m.s. Esprit en Estime tot een magere werkkapitaalpositie. Hier is met de betreffende bank een oplossing voor gevonden. Ook wat deze markt betreft, focust de
rederij met haar vlootbeleid dus vooreerst op consolidatie. Om de continuïteit van de walorganisatie te blijven
waarborgen, blijft de rederij alert op nieuwe kansen met betrekking tot scheepsmanagementdiensten voor
derden.

Offshore service vloot
De derde pijler onder het vlootbeleid van rederijgroep JR Shipping is de opbouw en exploitatie van een vloot
voor een geheel nieuwe markt: de markt voor service schepen voor offshore windmolenparken. Om deze
internationale markt op een herkenbare manier van dienst te zijn, heeft de rederijgroep in 2010, na grondige
marktverkenningen, SeaZip Offshore Service BV in het leven geroepen, met als doelstelling: de realisatie van
een evenwichtig, op de actuele marktvraag afgestemde, samengestelde vloot van moderne offshore service
schepen en accommodatieschepen.
In 2012 heeft de rederijgroep haar eerste SeaZip offshore service schepen, SeaZip 1 en 2, in de vaart genomen.
De schepen zijn gebouwd door Damen Shipyards, volgens het succesvolle Fast Crew Supplier 2610 Twin Axe
Bow concept. De snelle, lichtgewicht catamarans met een lengte van 25.75 meter zijn gebouwd van aluminium
en onder meer voorzien van een eigen kraaninstallatie en duikvoorzieningen. SeaZip 1 en 2 zijn ontwikkeld
voor flexibel en veilig transport van personen (capaciteit: 12 passagiers) en materialen naar en van windmolenparken. Beide schepen zijn snel door de markt opgenomen en presteren boven verwachting (zie ook hoofdstuk 3, De Vlootperformance). Gezien de stroomversnelling waar de markt voor offshore windmolenparken
zich momenteel in bevindt en de toenemende vraag naar moderne service schepen die daar het gevolg van
is, heeft SeaZip Offshore Service in september 2014 vervolgorders geplaatst bij Damen Shipyards voor twee
vrijwel identieke FCS 2610 service catamarans. Eind 2014 kon voor het eerste op te leveren nieuwe service
schip (SeaZip 3) de financiering gerealiseerd worden, dankzij het vertrouwen van investeerders in deze nieuwe
markt. Tegelijkertijd werd de emissie van SeaZip 4 participaties aangekondigd. Ook deze vonden hun weg
naar investeerders, als uitgebreider beschreven in hoofdstuk 4, Fondsbeheer en emissies. Als de markt voor
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Na de SeaZip 1 en 2 zijn de SeaZip 3 en 4 gebouwd
windmolenparken op zee zich blijft ontwikkelen zoals vooraanstaande analisten voorzien – er is geen enkel
signaal dat op het tegendeel wijst – ligt verdere vlootuitbreiding op deze internationale groeimarkt in de lijn
der verwachting. Signalen dat investeerders het potentieel van deze markt leren kennen en waarderen, zal
deze richting binnen de verdere vlootontwikkelingen bij de rederijgroep zeker ten goede komen.

Containerfeeder vloot
De eerste en belangrijkste pijler onder het diversificatiebeleid van de rederijgroep is en blijft consolidatie van
de containerfeeder vloot. De containerfeeder schepen vormen nog altijd het belangrijkste ‘kapitaal’ van de
rederijgroep, hoezeer de waarde van de schepen ook te lijden heeft gehad en nog heeft onder de crisis. De
containerfeeder vloot is het directe en tastbare resultaat van het vertrouwen dat investeerders sinds 2000 in
rederijgroep JR Shipping tonen. Dat vertrouwen kon tot 2008 met aansprekende rendementen worden
beloond. Sindsdien is het vertrouwen van investeerders zwaar op de proef gesteld. In een klimaat van haast
onwerkbare tarieven is de rederij alles op alles blijven zetten om te vermijden dat schepen failliet gingen en
geïnvesteerd kapitaal definitief zou verdampen. Tot 2011 leek het erop dat de rederij in haar opzet ging
slagen met adequaat en consistent crisisbeleid, gericht op uiteenlopende ondersteuningsmaatregelen. Doordat
in 2011 het gevreesde dubbele dip scenario optrad, werd de situatie voor enkele schepen onhoudbaar.
Binnen het vlootbeleid diende zich de scheidslijn tussen ‘redbare’ en ‘niet redbare’ schepen aan. Hierbij gold
het perspectief op herstel van geïnvesteerd vermogen (recovery ratio) als objectief criterium. Op basis van dit
criterium konden de rederijgroep en haar investeerders niet anders dan een beperkte vlootsanering accepteren.
Voor zeven containerfeeder schepen bleek een faillissement onvermijdelijk. Daarnaast kon één schip, het
m.s. Eldorado, waarvan de restschuld in 2013 kon worden afgelost, tegen relatief gunstige voorwaarden worden
verkocht. In 2014 bestond de containerfeeder vloot van JR Shipping uit 15 schepen, variërend in capaciteit
van 340 tot 1.440 TEU. Met deze schepen neemt de rederijgroep nog altijd een vooraanstaande positie in op
de markt voor containerfeeder schepen die, zoals bekend, in 2014 opnieuw zwaar weer kende.
Het merendeel van de 15 schepen is samengebracht in één vlootfonds, JR Fleet Fund CV, en wordt geëxploiteerd
als één bedrijfseconomische eenheid. JR Fleet Fund CV is het resultaat van een opmerkelijke herstructureringsinspanning, waarmee de rederij in 2012 geschiedenis schreef. Aan de geslaagde herstructurering, die op de
volle instemming van alle betrokken vennootrelaties kon rekenen, is meegewerkt door de financierende bank
van de elf betrokken schepen. In JR Fleet Fund CV zijn zes schepen van 750 TEU, twee schepen van 1.008
TEU, één schip van 1.400 TEU en nog eens twee schepen van 1.440 TEU ondergebracht. Eén van de belangrijkste facetten van de herfinancieringsafspraken betrof opschorting van aflossingsverplichtingen tot eind
2013. Daarnaast is vanaf 2014 een versoepeling van de aflossingsverplichtingen overeengekomen en PP
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voor zeven jaar een vast rentepercentage van 2,75% (tegen gemiddeld 6% voor de afzonderlijke scheepsCV’s in de oude situatie). Dit pakket aan maatregelen leek ruimschoots voldoende om de elf schepen definitief
door de crisis heen te loodsen en daarmee het grootste deel van de containerfeeder vloot veilig te stellen.
Echter, door een nieuwe, onverwachte verslechtering van de markt in 2014, moest opnieuw bij HSH Nordbank
worden aangeklopt om eerder gemaakte afspraken aan te passen. In de zomer van 2014 zijn de vennootrelaties
geïnformeerd over nieuwe gespreksrondes met de bank. Inzet was: opschorting van nog eens minimaal vier
kwartaal aflossingsbetalingen. In het najaar van 2014 werd bekend dat HSH Nordbank hiermee akkoord
ging, waarmee de kou vooreerst uit de lucht is voor dit belangrijke deel van de containerfeeder vloot.
Voor m.s. Expansa en m.s. Externo, actief in het moeilijkste segment van de containerfeeder markt, het segment
van compacte feeders tot circa 600 TEU, was begin 2014 al duidelijk dat de situatie onhoudbaar was. Ook voor
deze schepen, ondergebracht in JR Vlootfonds I CV, is de rederijgroep zich blijven inspannen. De financierende
bank, ING Bank, is bereid gevonden onder stringente voorwaarden tijdsoverbruggende maatregelen toe te
staan, die steeds met een toelichting op alle andere mogelijke scenario’s aan de vennootrelaties zijn voorgelegd.
Lange tijd leek een faillissement onafwendbaar als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden. Verkoop
aan derden was in deze ongunstige capaciteitsklasse nauwelijks mogelijk. Tijdens 2014 dienden de huurders
van beide schepen zich aan als mogelijke kopers, met dien verstande dat zowel de bank als de vennootrelaties
genoodzaakt zouden zijn forse verliezen te accepteren. Om een faillissement af te wenden, is hier draagvlak
voor gevonden. Beide schepen hebben 2014 binnen de vloot van JR Shipping overleefd, maar zijn begin 2015
aan hun nieuwe eigenaren overgedragen. De rederijgroep blijft verantwoordelijke voor het scheepsmanagement.
Voor m.s. Evolution en m.s. Evidence, beide containerfeeder schepen van 1.050 TEU, kon in 2013 een onverwachte oplossing worden gevonden voor aanhoudende liquiditeitsproblemen. Doordat de financierende
bank, de Commerzbank, besloot zich uit de markt van scheepsfinancieringen terug te trekken. Hiermee zette
de Commerzbank de deur open om de schepen onder unieke voorwaarden door de bestaande scheeps-CV’s over
te laten nemen. Om dit mogelijk te maken heeft de rederijgroep m.s. Evolution en m.s. Evidence obligaties
uitgegeven, die begin 2014 met succes konden worden geplaatst. Hiermee is een nieuwe, perspectiefvolle
exploitatiebasis gelegd voor beide schepen. Dit neemt helaas niet weg dat ook de Evolution en de Evidence
in 2014 opnieuw geconfronteerd werden met een verslechterende markt en daarmee samenhangende teruglopende exploitatie-inkomsten. De Evolution zag haar werkkapitaalsituatie in 2014 hard achteruit gaan. Dit
kon tijdelijk worden opgevangen door de rederijgroep. Vervolgens is aan alle vennoten en obligatiehouders
in de Evolution instemming gevraagd om akkoord te gaan met de opschorting van acht aflossingstermijnen
en verlenging van de obligatielening tot eind 2018. In het najaar van 2014 kon worden vastgesteld dat deze
nieuwe maatregel voor de Evolution om kostbare tijd te winnen succes had gesorteerd. In het voorjaar van
2015 is er met een vrijwel identiek voorstel voor de Evidence ingestemd, waarmee de Evolution en Evidence
voor de vloot behouden konden blijven, evenals de elf redbare schepen in JR Fleet Fund CV. Zolang als er
perspectief bestaat op herstel van geïnvesteerd vermogen voor deze schepen, blijft JR Shipping zich met al
haar expertise en ondernemingskracht inzetten voor de continuïteit van haar containerfeeder vloot, de eerste
en oudste pijler onder het gediversifieerde vlootbeleid van de rederijgroep.

Samenvatting
Na zich van 2000 tot 2008 vooral te hebben gericht op de groeimarkt voor containerfeeder schepen, ingegeven
door de aanhoudende expansie van de wereldeconomie, heeft rederijgroep JR Shipping in 2008 gekozen
voor diversificatie van haar vloot. In het diversificatiebeleid zijn drie richtingen benoemd: behoud van haar
positie op de markt voor containerfeeder schepen; beheerste groei op de markt voor multipurpose schepen;
nieuwe activiteiten op de markt van offshore service schepen. Dit waren ook in 2014 de drie pijlers onder het
vlootbeleid van de rederijgroep. Door het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 en de aanhoudende economische
malaise in de daarop volgende jaren, zijn de accenten in de beoogde vlootontwikkeling verlegd van beheerste
groei naar consolidatie, met de markt voor offshore service schepen als enige gunstige uitzondering. Ook in
2014 was dit de enige markt met aantoonbaar groeipotentieel.
Voor zowel de containerfeeder vloot als de multipurpose vloot was de aandacht in 2014 opnieuw gericht op
maatregelen waarmee, in afwachting van herstel, kostbare tijd kon worden gewonnen. Voor de twee multipurpose schepen die de rederijgroep in eigendom heeft, konden met de financierende bank nieuwe stand still

afspraken worden gemaakt. De continuïteit van de multipurpose schepen waarvoor de rederij in opdracht
het scheepsmanagement uitvoert, waaronder m.s. Hagland Chief en m.s. Hagland Captain en m.s. Espace, is
niet in gevaar geweest.
De markt voor containerfeeder schepen blijft de belangrijkste pijler onder het diversificatiebeleid van de
rederijgroep en de eigen containerfeeder schepen blijven het belangrijkste kapitaal waarvoor de rederij zich
met al haar expertise en ondernemingskracht blijft inzetten. Door een reeks van opmerkelijke herstructureringsmaatregelen met betrekking tot objectief aantoonbare ‘redbare’ schepen, leek de rederij de crisis voor deze
schepen in 2013 bezworen te hebben. Voorzichtig marktherstel wees sinds lange tijd in een opwaartse richting.
Echter, eind 2013 trad, zoals beschreven in hoofdstuk 1, Marktklimaat 2014, stagnatie in en vanaf begin 2014
verslechterde de marktomstandigheden weer aanzienlijk. Er kwamen zelfs weer tijdelijk schepen stil te liggen,
óók schepen van JR Shipping. Nieuwe liquiditeitsproblemen konden niet uitblijven. Voor JR Fleet Fund CV,
waarin elf schepen als bedrijfseconomische eenheid zijn samengebracht, moest opnieuw om opschorting
van een aantal betalingsverplichtingen worden verzocht, waarmee HSH Nordbank na ampele onderhandelingen
akkoord ging.
Ook de Expansa en Externo werden in 2014 geconfronteerd met verslechterde marktomstandigheden. De
bank was bereid tijdelijk bij te springen, maar een faillissement van JR Vlootfonds I CV, waarin de Expansa
en Externo zijn ondergebracht, bleef in de lucht hangen. Dit faillissement kon alleen worden voorkomen
door in te stemmen met een overdracht van de schepen aan hun huidige huurders. In 2014 zijn hier voorbereidingen voor getroffen. Ook m.s. Evolution en m.s. Evidence kenden in 2014 liquiditeitsproblemen. Beide
schepen zijn eigendom van de bijbehorende scheeps-CV’s. Om dit mogelijk te maken zijn in 2014 met
succes m.s. Evolution en m.s. Evicence Obligaties geplaatst. De tijdelijke liquiditeitsproblemen konden worden
opgevangen door de rederijgroep die vervolgens, met instemming van de eigenaren, aan de obligatiehouders
heeft gevraagd in te stemmen met opschorting van acht aflossingstermijnen en verlenging van de obligatielening. Door de diverse aanvullende maatregelen kon de rederijgroep 2014 afsluiten met een containerfeeder vloot van 15 schepen. Twee daarvan worden begin 2015 aan een andere eigenaar overgedragen. De
rederijgroep behoudt het scheepsmanagement over beide schepen. Voor de vennootrelaties blijft de rederij
zich onvermoeibaar inspannen in deze hopelijk laatste crisisfase.
In het vlootdiversificatiebeleid van rederijgroep JR Shipping ging in 2014 opnieuw veel aandacht en positieve
energie uit naar de internationale groeimarkt voor offshore service schepen, bedoeld voor gespecialiseerde
dienstverlening aan de industrie die zich toelegt op de aanleg en exploitatie van windmolenparken op zee.
Deze industrie zit momenteel in een stroomversnelling die zorgt voor een snel groeiende vraag naar moderne
service en accommodatie schepen. Het beleid van JR Shipping richt zich op de zorgvuldige opbouw van een
vloot die gaat bestaan uit een nieuwe generatie service schepen die de markt op maat kunnen bedienen. De
rederij ziet hier duidelijk perspectieven voor voorzichtige, weloverwogen vlootgroei. Voor een herkenbare
marktpropositie is in 2010 besloten tot de oprichting van SeaZip Offshore Service BV. Voordeel is dat het
type service schepen waarin SeaZip Offshore Service zich specialiseert tegen relatief lage kosten zijn te bouwen
en te exploiteren, terwijl ze relatief hoge opbrengsten genereren. Investeerders lijken dit voordeel te ontdekken.
Eind 2012 heeft de rederijgroep haar eerste service schepen in de vaart gebracht (SeaZip 1 en 2) en in
september 2014 zijn twee identieke schepen besteld. Deze schepen, ontwikkeld en gebouwd door Damen
Shipyards, worden begin 2015 aan de rederijgroep overgedragen. Eind 2014 zijn voor beide schepen participatieprojecten opgezet en gerealiseerd.
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3		 DE VLOOTPERFORMANCE
Door de nieuwe obstakels die zich in 2014 voordeden op de moeizame weg naar marktherstel, bleven de prestaties van de JR Shipping vloot achter bij de begrotingen voor 2014.
Dit geldt voor zowel de containerfeeder vloot als de multipurpose vloot. De rederij wist de
exploitatiekosten goed te beheersen – voor een aantal schepen vielen deze zelfs lager uit
dan begroot – maar door zeer teleurstellende tarieven sloeg de balans wederom negatief
uit. Een aantal containerfeeder schepen kwam in 2014 zelfs opnieuw voor langere tijd stil
te liggen. De enige gunstige uitzondering op dit sombere jaarbeeld, zijn de offshore service
schepen die de rederijgroep sinds 2012 in de vaart heeft. Deze presteerden uitzonderlijk
goed. Hieruit blijkt eens temeer dat deze markt zijn eigen dynamiek heeft, die niet vatbaar
lijkt voor de nasleep van de economische crisis.

Het totaalbeeld is genoegzaam bekend. De scheepvaartindustrie verkeert nog altijd in slecht weer. Na de
korte opleving van 2013, namen de activiteiten in 2014 weer zienderogen af, met alle negatieve gevolgen
voor de tarieven van dien. Al snel was duidelijk dat de markten waarop JR Shipping actief is, werden getroffen
door de triple dip. Met de markt voor offshore service schepen, waarvan de rederijgroep er in 2014 twee in
de vaart had, als enige positieve uitzondering. Multipurpose schepen genereerden in 2014 wederom zeer
lage vrachttarieven. Lagere brandstofprijzen zorgden eind 2014 voor enige verlichting, maar deze meevaller
was niet groot genoeg om de balans positief te doen uitslaan. De markt voor containerfeeder schepen verkeerde
weer ronduit in mineur. Halverwege 2014 lagen er volgens globale ramingen circa dertig Europese schepen
zonder emplooi stil. Ook JR Shipping kon voor enkele schepen niet voorkomen dat ze stil kwamen te liggen, de
enorme inspanningen van ons bevrachtingskantoor Confeeder Shipping & Chartering om nieuwe contracten
af te sluiten ten spijt. Het omzetniveau van vrijwel alle schepen viel lager uit dan voor 2014 begroot, waarmee
de begrotingsuitgangspunten van de diverse reddings- en overbruggingsmaatregelen opnieuw geweld is
aangedaan. Het noodzakelijke marktherstel, laat nog altijd op zich wachten. Het enige goede nieuws is dat de
rederij er in 2014 wederom in geslaagd is om met de diverse belanghebbenden, banken en obligatiehouders,
vervolgafspraken te maken, waarmee liquiditeitsproblemen tijdelijk kunnen worden voorkomen. Hiermee is
voor de containerfeeder en multipurpose schepen slechts kostbare en noodzakelijke tijdwinst geboekt. Voor
structurele verbetering blijft één voorwaarde allesbepalend: marktherstel.

Containerfeeder segmenten
Eind 2013 moest al worden geconstateerd dat het segment van kleinere containerfeeder schepen (tot circa
600 TEU) van alle feeder segmenten het zwaarst getroffen is. De korte herstelperiode die zich in 2013 voltrok,
ging aan dit segment voorbij. Rederijgroep JR Shipping rekende in 2014 nog twee schepen uit dit segment
tot haar vloot, m.s. Expansa en m.s. Externo, schepen van 340 TEU, geëxploiteerd binnen JR Vlootfonds I.
Beide schepen maken sinds 2001 onderdeel uit van de vloot en markeren als het ware het momentum
waarop de rederijgroep besloot te focussen op de markt voor containerfeeder vaart, die op dat moment een
enorme expansie kende. Tot het uitbreken van de crisis hebben de Expansa en Externo in alle opzichten
goede prestaties geleverd. Sinds de crisis de scheepvaartindustrie in gijzeling heeft, zijn de tarieven voor
beide schepen dramatisch. De Expansa heeft in 2013 vrijwel onafgebroken voor Seaboard gevaren in het
Caribische gebied. Eind 2013 werd duidelijk dat Seaboard het contract niet kon en zou verlengen. Dit luidde
het einde van een tijdperk in. Het schip heeft vervolgens een herpositioneringsreis naar Europa gemaakt en
kon voor diensten op de Noordzee worden verhuurd aan A2B-Online, waarbij lage tarieven moesten worden
geaccepteerd. Hierdoor vervloog het laatste sprankje hoop op vermogensherstel. In de loop van 2014 heeft
A2B-Online aangegeven tegen specifieke voorwaarden geïnteresseerd te zijn in een overname van de Expansa.
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Ook de Externo staat symbool voor een ‘ander tijdperk’. Onder de naam Bermuda Islander heeft het schip
sinds 2007 naar tevredenheid dienst gedaan voor BISL. Ook BISL kon de laatste jaren niet anders dan magere
huurtarieven bieden. In 2013 werd duidelijk dat de kans op vermogensherstel nagenoeg nihil was. Voor de CV
was het niet langer mogelijk alle kosten op te brengen. Om de patstelling te doorbreken, zijn gesprekken gevoerd
met zowel de charteraar als de financierende bank. Hiermee is ook voor de Externo de weg geplaveid naar
een overname door de charteraar, BISL. Beide schepen zijn begin 2015 met instemming van de vennootrelaties
en de bank verkocht. JR Ship Management blijft verantwoordelijk voor het operationele scheepsmanagement.
De grotere schepen in de JR Shipping vloot profiteerden wel korte tijd van de marktopleving in 2013. Het
effect was echter gering, want de meeste schepen deden dienst binnen bestaande contracten, noodzakelijkerwijs
afgesloten tegen lage tarieven. Eind 2014 verslechterden de marktomstandigheden weer en dat miste zijn
effect niet. De Evolution (1.050 TEU) kwam na de beëindiging van het chartercontract met Hanjin Shipping,
medio mei, zelfs enige tijd stil te liggen. Terwijl Confeeder Shipping & Chartering doorging met zoeken naar
een vervolgcharter, is noodzakelijk onderhoud aan het schip uitgevoerd. Na twee maanden omzetderving
heeft de Evolution enige rondreizen gemaakt voor Boluda Lines. Vervolgens is het schip bij gebrek aan goede
charterperspectieven verhuurd als testschip voor nieuwe overslagvoorzieningen op de Tweede Maasvlakte
in Rotterdam. Hierdoor konden de oplegkosten laag worden gehouden. In oktober 2014 is uiteindelijk nieuw
emplooi gevonden. Tot het voorjaar van 2015 wordt het schip verhuurd aan Evergreen, tegen een lager tarief
dan begroot. Het moeizame exploitatieverloop heeft een aanslag gepleegd op het werkkapitaal van m.s. Evolution
Scheepvaartbedrijf CV. Om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen, konden in 2014 overbruggingsafspraken worden gemaakt met houders van m.s. Evolution Obligaties. Voor m.s. Evidence, waarvoor begin
2014 eveneens obligaties zijn uitgegeven, was de situatie in 2014 nog houdbaar, maar moesten begin 2015
alsnog overbruggingsafspraken met obligatiehouders worden gemaakt. De Evidence vaart voor Boluda Lines.
Het contract dat in februari 2015 afliep, is tot februari 2016 verlengd tegen een dagtarief dat iets boven het
huidige marktgemiddelde ligt. Deze meerwaarde wordt echter weer tenietgedaan door de verplichtingen
van een Spanish host trade, dat tot gevolg heeft dat de bemanningskosten hoger uitvallen. Door de nieuwe
afspraken met obligatiehouders kan de CV vooralsnog aan haar verplichtingen voldoen.
De situatie is ook voor JR Fleet Fund CV uitdagend geweest. Binnen dit overkoepelende fonds, het resultaat
van een geslaagde herstructurering die in 2012 kon worden geformaliseerd, worden elf schepen als één bedrijfseconomische eenheid geëxploiteerd. Het totaal aan inkomsten viel in 2014 zwaar tegen. Ondanks de nooit
aflatende inspanningen van Confeeder Shipping & Chartering, kon niet worden voorkomen dat enkele schepen
die onderdeel uitmaken van JR Fleet Fund CV in 2014 voor korte of langere tijd stil kwamen te liggen. PP
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Andere schepen voeren tegen te lage tarieven. Het positieve gegeven dat het totaal aan exploitatiekosten lager
uitviel dan begroot, deed weinig af aan de noodzaak om met de bankpartner nieuwe afspraken te maken in
afwachting van marktherstel. Deze afspraken zijn op zijn plaats, omdat de kans op enig herstel van geïnvesteerd
vermogen voor JR Fleet Fund CV nog altijd reëel is.

Multipurpose schepen
Zoals beschreven in hoofdstuk 1, Marktklimaat 2014, blijft ook het herstel van de markt van multipurpose
schepen uit. Doordat de balans in vraag en aanbod op deze markt voor het uitbreken van de crisis minder
verstoord was dan die voor containerfeeder schepen, werd voor de multipurpose vaart meer veerkracht
verwacht. Echter, sinds de dubbele dip van 2011 liggen de vrachttarieven structureel zo’n 35% onder het
gebruikelijke meerjarige niveau. Ook deze markt kende in 2013 een korte opleving, maar was in 2014 opnieuw
op een te laag niveau.
De multipurpose schepen van JR Shipping, m.s. Esprit en Estime, presteerden derhalve opnieuw onder het
niveau dat bij gemiddelde economische omstandigheden haalbaar is. Beide schepen worden ingezet voor
losse reisbevrachting, waarbij voorafgaand aan de reis vaste prijsafspraken worden gemaakt per ton vervoerde
lading. Hierbij zijn brandstof- en havenkosten voor rekening van de schepen. Door dit principe kon voor
beide schepen sinds eind 2014 enigszins worden geprofiteerd van de relatief lage brandstofkosten die
gewoonlijk zwaar op de exploitatieresultaten drukken. De werkkapitaalpositie van de betreffende scheepsNV’s onder druk bleven staan. Hierover konden met de bank opnieuw afspraken worden gemaakt, waarmee
kostbare tijd is gewonnen.

Offshore service schepen
Sinds 2012 heeft rederijgroep JR Shipping twee offshore service schepen in de vaart, SeaZip 1 en 2, bedoeld
voor transport van personeel en materiaal van en naar windmolenparken op zee. Voor een herkenbare
marktpositie heeft de rederijgroep voor de exploitatie van deze schepen in 2010 haar zusterbedrijf SeaZip
Offshore Service BV opgericht. SeaZip 1 en 2 zijn gebouwd en geleverd door Damen Shipyards. Het zijn
beide schepen van het beproefde Damen Fast Crew Supplier 2610 type dat is gebaseerd op het als zeer innovatief
erkende Twin Axe Bow principe, ontwikkelt in samenwerking met TU Delft. Het boeg-ontwerp garandeert
maximale stabiliteit en veiligheid, ook onder uitdagende omstandigheden op volle zee. SeaZip 1 en 2 vertegenwoordigen een nieuwe generatie offshore service schepen die optimaal inzetbaar zijn, ook voor Operations &
Maintenance activiteiten ten behoeve van windmolenparken die op steeds grotere afstand van de kust verrijzen - een onmiskenbare trend in de offshore windindustrie.
Vanaf het moment dat SeaZip 1 en 2 in de vaart zijn genomen, was de belangstelling vanuit de offshore
windindustrie goed. Voor beide schepen zijn begin 2013 charterovereenkomsten gesloten met de Duitse
BARD Groep. De tarieven waren in deze eerste exploitatiefase marktconform. De performance van de schepen
was uitstekend, wat niet onopgemerkt is gebleven. SeaZip 1 heeft in 2014 onafgebroken gevaren voor het
Duitse energiebedrijf RWE, initiatiefnemer van het grootschalige windmolenpark Nordsee Ost in de Duitse
Bocht. Het schip is binnen een langlopende contract ingehuurd voor 12-uurs diensten met een optie op 24-uurs
inzetbaarheid. SeaZip 2 heeft tot augustus 2014 gevaren voor de Zweedse energiemaatschappij Vattenfall en is
daarna direct overgenomen door RWE, eveneens voor 12-uurs diensten met eenzelfde optie op extra inzetmogelijkheden. Bijzonder is dat beide schepen, waar uitstekende chartertarieven voor overeengekomen zijn,
in de wintermaanden hebben doorgevaren. Dit is binnen de offshore windindustrie ongebruikelijk en geeft
aan hoe groot de behoefte is aan betrouwbare, zeewaardige service schepen. Ook in de wintermaanden is de
exploitatie probleemloos verlopen. Eind maart 2015 neemt de rederij nog eens twee offshore service schepen
in de vaart, SeaZip 3 en 4. Niet alleen de rederij, ook investeerders ontdekken de potentie van deze nieuwe
scheepvaartmarkt. Dit blijkt uit het goede verloop van de uitgifte van SeaZip 3 en 4 participaties, eind 2014
en begin 2015.

Kostenontwikkelingen
Er hebben zich in 2014 in algemene zin geen opvallende of verontrustende kostenontwikkelingen voorgedaan,
die van specifieke invloed zijn geweest op exploitatie van de vloot. Dat het kostenniveau al jaren gestaag
stijgt, is bekend. Daar is in de huidige begrotingen echter rekening mee gehouden. Een blijvend punt van

aandacht is het verhoogde risico op onvoorzien onderhoud. Als gevolg van de crisis en de liquiditeitsproblemen
waar veel schepen in zijn komen te verkeren, is periodiek, niet strikt noodzakelijk onderhoud dikwijls uitgesteld.
Hierdoor doen zich nu vaker dan gebruikelijk storingen en mankementen voor. Een tweede punt van aandacht
is de regelgeving in Europees verband met betrekking tot terugdringing van zwavel uitstoot. De wetgeving
is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Daarnaast komen de eisen rondom het ballastwaterverdrag steeds
dichterbij. Dit verdrag regelt dat water dat in zee wordt teruggepompt niet meer dan een streng genormeerde
hoeveelheid organismen mag bevatten. Wat de maatregelen exact gaan inhouden en wat de consequenties
ervan zullen zijn, valt nog steeds niet in zijn volle omvang te overzien. Vast staat dat scheepseigenaren uiteindelijk zullen moeten investeren in schonere technieken.

Exploitatiekosten JR Shipping vloot
Tegen het licht van de hiervoor geschetste algemene ontwikkelingen, is JR Shipping er in 2014 in geslaagd de
exploitatiekosten voor de meeste van haar schepen binnen of zelfs onder het budget te houden. Hieronder
volgt een uitsplitsing naar de diverse kosten.

Bemanningskosten
De stijging van de bemanningskosten zet zich gestaag voort. De CAO-lonen voor zeevarenden met de Nederlandse nationaliteit zijn licht gestegen, in lijn met de inflatie. Om de bemanningskosten beheersbaar te houden,
wat in 2014 is gelukt, zet de rederijgroep al enkele jaren extra niet-Nederlandse officieren in. Zij namen in
2014 circa 75% van de totale staf aan boord van onze schepen voor hun rekening. Niet-Nederlandse bemanningsleden worden veelal uitbetaald in dollars. Dit heeft begin 2015 geresulteerd in een duidelijke kostenverhoging,
gerelateerd aan de sterker wordende US dollar. De Evidence zag zich in 2014 als gevolg van een Spanish host
trade, die samenging met de afgesloten charterovereenkomst, voor een bovengemiddelde stijging van de bemanningskosten geplaatst.

Inkoop- en smeeroliekosten
Zodra duidelijk werd dat de crisis een enorme impact zou hebben op het exploitatieverloop van onze schepen,
zijn in de sfeer van inkoop en logistiek tal van maatregelen getroffen om de kosten beheersbaar te houden.
Contracten zijn opengebroken en herzien, op aankondigingen van prijsstijgingen wordt proactief gereageerd
om de effecten ervan te minimaliseren. Met veel toeleveranciers zijn vanuit het principe ‘meer kwaliteit voor
hetzelfde geld’ zogeheten ‘overall service contracten’ gesloten, die leiden tot extra commitment aan kwaliteit
en kostenmanagement. Voor de levering van (reserve)onderdelen en technische benodigdheden worden
kritische kwaliteit- en prijsvergelijkingen gemaakt tussen de OEM suppliers (Original Equipment Manufacturers)
en alternatieve leveranciers - steeds vanuit strikte kwaliteitscriteria.
De bovenstaande maatregelen hebben eraan bijgedragen dat de inkoopkosten over boekjaar 2014 in algemene zin op min of meer hetzelfde niveau lagen als de prognoses die begin 2014 zijn opgesteld.

Verzekeringskosten
Met een Hull & Machinery verzekering zijn de belangrijkste schaderisico’s voor schepen gedekt. Deze verzekering
keert na aftrek van het eigen risico uit bij stormschade, motorschade, eigen schade bij aanvaringen en total
loss. Aansprakelijkheidsrisico’s als onder meer schade aan lading, milieuverontreiniging, schade aan schepen
van derden bij aanvaringen en ongevallenrisico’s zijn, met uitzondering van het eigen risico, gedekt door een
Protection & Indemnity verzekering. Het off hire risico, het risico dat het schip stil ligt of geen vracht vervoert,
is beperkt door een Loss of Hire verzekering die het verlies van opbrengsten onder bepaalde voorwaarden
gedurende een beperkte periode dekt.
Voor de containerfeeder en multipurpose schepen van JR Shipping stegen de verzekeringspremies in 2014
met gemiddeld circa 15%. Bij deze tariefverhoging moesten bovendien versoberde voorwaarden geaccepteerd
worden. De rederij blijft er continue al het mogelijke aan doen om het premieniveau beheersbaar te houden
en de voorwaarden te optimaliseren.
In 2014 hebben er weer veel onderhandelingsgesprekken plaatsgevonden en er zijn ook een aantal verzekeringen ondergebracht bij andere partijen. Door deze acties zullen de verzekeringskosten in 2015 naar PP�
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verwachting circa 5% lager uitvallen dan in 2014, zonder dat dit ten koste gaat van de verzekeringsvoorwaarden. Als 2015 een jaar wordt waarin er weinig gedeclareerd hoeft te worden bij verzekeraars, dan is de kans
groot dat de verzekeringskosten in 2016 verder dalen.

Survey- en onderhoudskosten
Het is noodzakelijk dat er periodieke inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden om
schepen te kunnen blijven exploiteren. Door de crisis is het onderhoud aan schepen echter tot het hoogstnoodzakelijke beperkt. Het onderhoud dat nodig is voor het behoud van de klasse-certificering is uiteraard
strikt uitgevoerd met het oog op veiligheid en continuïteit. Secundair onderhoud echter, is dikwijls uitgesteld
en zal uiteindelijk moeten worden ingehaald. Hierdoor ontstaat het risico dat dit uiteindelijk extra kosten
met zich mee gaat brengen om onvoorziene mankementen en/of opgelopen schade te verhelpen.

Samenvatting
De scheepvaartindustrie verkeert nog altijd in zwaar weer. De markten waarop JR Shipping actief is, werden
in 2014 getroffen door de gevreesde triple dip. Activiteiten namen af, sommige schepen kwamen stil te liggen, de
tarieven voor schepen waar wel emplooi voor werd gevonden verslechterden. Dit alles was onmiskenbaar van
invloed op de financiële prestaties van de vloot van JR Shipping. De enige gunstige uitzondering hierop wordt
gemaakt door de offshore service schepen die de rederijgroep sinds 2012 in de vaart heeft. Deze presteerden in
2014 binnen langlopende contracten juist uitzonderlijk goed. In technisch opzicht lagen de prestaties van vrijwel
alle schepen in de JR Shipping vloot op het gewenste niveau. In bijna alle gevallen bleven de exploitatiekosten binnen budget of vielen ze zelfs lager uit.
In het containerfeeder segment van compacte schepen van 340 TEU die de rederij al sinds 2001 in de vaart
heeft, luidde 2014 een kantelpunt in. Voor zowel de Expansa als Externo moest worden vastgesteld dat de
kans op herstel van geïnvesteerd vermogen om verschillende redenen definitief vervlogen is. Tot de crisis
uitbrak, hebben beide schepen vrijwel altijd onberispelijk diensten gedraaid voor uiteenlopende charteraars,
vaak binnen langlopende contracten. In 2014 is dit tijdperk afgelopen. In overleg met de bank en de vennootrelaties, verenigd in JR Vlootfonds I CV, zijn de schepen begin 2015 aan hun huidige huurders verkocht. De
bank kon niet anders dan zich neerleggen bij het aanmerkelijke verlies dat de voorgenomen transactie met
zich gaat meebrengen. Vennootrelaties zien hun geïnvesteerde vermogen definitief verloren gaan. Voor de
grotere schepen m.s. Evolution en m.s. Evidence, alsook voor de elf schepen die zijn ondergebracht in JR Fleet
Fund CV, bestaat nog altijd een realistisch, objectief aantoonbaar perspectief van enig herstel van geïnvesteerd
vermogen. Dit neemt niet weg dat de exploitatieresultaten voor deze schepen in 2014 wederom dramatisch
slecht waren. Om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen, heeft de rederijgroep nieuwe overbruggingsafspraken kunnen maken met respectievelijk de houders van m.s. Evolution en m.s. Evidece Obligaties en de
bankpartner die heeft meegewerkt aan de realisatie van JR Fleet Fund CV, de Duitse HSH Nordbank. Hiermee
is kostbare tijd gewonnen. De rederijgroep blijft zich met al haar expertise en draagkracht inzetten voor haar
containerfeeder schepen, maar benadrukt dat structureel marktherstel cruciaal is en blijft.
Ook de multipurpose schepen die onderdeel uitmaken van de vloot van JR Shipping, m.s. Esprit en Estime,
hebben een mager jaar achter de rug. De vrachttarieven behielden hun lage niveau. De multipurpose schepen
waarvoor JR Shipping in opdracht van derden het scheepsmanagement uitvoert, hebben naar verwachting
gepresteerd.
De offshore service schepen die de rederijgroep sinds 2012 in de vaart heeft, hebben als uitzondering boven
verwachting gepresteerd. Voor SeaZip 1 kon begin 2014 een langlopend chartercontract worden afgesloten
met het Duitse energiebedrijf RWE. SeaZip 2, dat tot augustus 2014 voer voor de Zweedse energiemaatschappij Vattenfall is direct na afloop van dat contract eveneens ingehuurd door RWE. Beide offshore service
schepen draaien onafgebroken 12-uurs diensten ten behoeven van het grootschalige windmolenpark Nordsee
Ost in de Duitse bocht. De schepen worden zelfs in de wintermaanden ingezet, wat binnen de offshore windindustrie tamelijk uitzonderlijk is en aangeeft hoe sterk de vraag naar dit type moderne service schepen zich
ontwikkelt. SeaZip 1 en 2 varen tegen meer dan goede huurtarieven.

Binnen de ontwikkelingen met betrekking tot de exploitatiekosten hebben zich nauwelijks relevante, meetbare veranderingen voorgedaan. Door in voorgaande jaren getroffen maatregelen, wist de rederijgroep de
kosten ook in 2014 goed te beheersen. Het effect van het lage niveau van de brandstofkosten zal zich voor
het grootste deel van de vloot pas in 2015 doen gelden. Een punt van zorg voor 2015 is de Euro/US dollarwisselkoers. Niet-Nederlandse bemanningsleden (op dit moment circa 75% van de staf) worden uitbetaald
in dollars, wat in 2015 tot een relatief grote stijging van de bemanningskosten dreigt te leiden. De aanpassing
van schepen aan nieuwe uitlaatgassen emissie normen is vrijwel geruisloos verlopen en heeft op de slechte
exploitatieresultaten weinig invloed gehad. Ondanks het feit dat de exploitatiekosten binnen de budgetten
van 2014 bleven of zelfs daaronder lagen, was de op te maken balans wederom teleurstellend en moesten
opnieuw overbruggingsafspraken gemaakt worden. Hierbij kan de rederij niet anders dan concluderen dat
er zeven magere jaren achter ons liggen – jaren die verbijsterend veel schade hebben aangericht.

Exploitatieresultaten
Het exploitatieoverzicht waarmee dit hoofdstuk wordt afgesloten, laat de performance zien van 15 containerfeeder schepen en 4 multipurpose schepen. De resultaten en kosten zijn in het overzicht afgezet tegen de
budgetten die voor het boekjaar 2014 zijn opgemaakt. Het overzicht laat zien dat voor de meeste schepen
geldt dat de resultaten daar bij achterlopen, terwijl de exploitatiebudgetten redelijk met de uitgangspunten
in lijn lopen. Slotconclusie is dat verslechtering van de marktsituatie, ingezet in begin 2014, als gevolg van de
gevreesde triple dip, het hele boekjaar aanhield en dat 2014 voor de rederij en haar investeerders voor wat
betreft de exploitatieresultaten het zevende zwaar teleurstellende jaar op rij was.
Exploitatieverloop containerfeeder schepen in €
		

Capaciteit
TEU

Omzet 		
Begroting 2014 Resultaat 2014

Operationele kosten
Begroting 2014 Resultaat 2014

Expansa

340

817.294

733.532

940.247

930.822

Externo

340

1.154.467

1.095.713

893.551

909.933

Enforcer

750

1.418.210

1.416.117

1.016.890

1.044.429		

Encounter

750

1.406.915

1.384.803

1.042.687

1.067.755

Energizer

750

1.275.287

765.390

1.368.408

1.333.489

Endeavor

750

1.474.607

1.408.544

1.076.615

1.066.724

Endurance

750

1.478.576

1.349.725

1.037.054

991.367

Ensemble

750

1.462.806

1.037.798

1.021.566

917.546

Elan

1.008

2.046.735

689.126

1.080.975

957.711

Elite

1.008

2.174.806

1.962.578

1.010.408

1.026.742

Evolution

1.050

2.126.949

1.239.262

1.384.601

1.230.076

Evidence

1.050

2.180.680

2.197.998

1.248.404

1.394.047

Elysee

1.404

2.957.207

2.925.497

1.766.035

1.629.483

Emotion

1.440

3.187.738

3.173.920

1.355.566

1.279.018

Empire

1.440

3.061.056

3.076.842

1.673.705

1.369.287

Exploitatieverloop multipurpose schepen in €
		

Capaciteit
ton

				

Omzet
Begroting 2014 Resultaat 2014

Operationele kosten
Begroting 2014 Resultaat 2014

Esprit

4923

1.106.415

1.024.747

980.651

971.008

Estime

4925

1.104.425

1.025.730

975.501

905.002

Hagland Captain

4687

1.913.577

1.881.615

1.007.966

1.017.213

Hagland Chief

4687

1.913.577

1.883.977

1.007.616

1.029.403

Bron: JR Shipping
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4		 FONDSBEHEER EN EMISSIES
Als emissiespecialist heeft JR Ship Investments twee belangrijke, zeer verschillende projecten
geïnitieerd en tot een goed resultaat gebracht. Begin 2014 konden met succes m.s. Evolution
en m.s. Evidence Obligaties worden geplaatst, waarmee voor de betreffende schepen een
herfinanciering plaats kon vinden. In het vierde kwartaal van 2014 is begonnen met
de opzet van een gunstig, nieuw investeringsproject in een voor JR Ship Investments
nieuwe markt: de markt van serviceschepen voor windmolenparken op zee. Bij een nog
altijd moeilijk investeringsklimaat wist JR Ship Investments investeerders te interesseren
voor deze kansrijke markt en aan zich te binden met participaties in de offshore service
schepen SeaZip 3 en 4. Als fondsbeheerder heeft het team van JR Ship Investments ook
in 2014 laten zien dat complete informatie en oprechte communicatie in tijden van tegenwind het verschil maken.

Binnen de aanhoudend slechte marktomstandigheden, doen zich voor JR Ship Investments slechts beperkte
mogelijkheden voor om inhoud en uitvoering te geven aan haar rol als emissiespecialist. Immers, met
verdere vlootuitbreiding maakt de rederijgroep al langere tijd pas op de plaats. Dit wil geenszins zeggen dat
JR Ship Investments sinds het uitbreken van de crisis in 2008 ‘stil staat’. Integendeel. Vanaf 2009 heeft het
team al haar expertise en daadkracht aangewend om bij te dragen aan de opzet en uitvoering van diverse,
vaak zeer gecompliceerde ondersteuningsfondsen en herstructureringen - van JR Vloot Support CV in 2009,
bedoeld om urgente liquiditeitsproblemen op te vangen, tot JR Fleet Fund CV in 2012, waarmee een nieuwe,
financiële structuur is neergelegd voor elf schepen uit de vloot van JR Shipping die heeft gezorgd voor werkbare exploitatie-uitgangspunten.

Emissies
Dankzij een tijdelijke stimuleringsmaatregel van de Nederlandse overheid, bekend als de ‘faciliteit willekeurige
afschrijving’, konden in de beginfase van de crisis nog enkele nieuwe projecten worden gerealiseerd, die
waren vormgegeven volgens de principes van de zogeheten ‘scheepsmaatschap’. In 2009 schreven investeerders
in groten getale in op de fiscaal aantrekkelijke scheepsmaatschap voor de multipurpose schepen van JR Shipping,
m.s. Esprit en m.s. Estime. Voor investeerders die in dat jaar in het inkomstenbelastingtarief van 52% vielen,
bracht deelname direct fiscaal voordeel. Verspreid over twee jaar was dit voordeel eerst groter dan de inleg.
Hiermee zagen investeerders hun vertrouwen in beide schepen al bij voorbaat beloond. Kort voor deze
gunstige investeringsregeling door de overheid werd afgeschaft, heeft JR Ship Investments voor het Noorse
collega-rederijbedrijf de Hagland Group met succes scheepsmaatschapprojecten gerealiseerd voor respectievelijk
m.s. Hagland Chief en m.s. Hagland Captain, eveneens multipurpose schepen, waarover JR Shipping het
scheepsmanagement voert. Begin 2013 was JR Ship Investments verantwoordelijk voor de geslaagde uitgifte
van JR Shipping Obligaties, waarvan de beschikbaarheid exclusief beperkt bleef tot de kring van vaste
vennootrelaties. Met deze bedrijfsobligaties is extra werkkapitaal van ruim € 1,7 miljoen aangetrokken,
bedoeld voor duidelijk omschreven new business activiteiten en eventuele opportunity investments.

Nieuw: ‘scheepsobligaties’
Kort na de geslaagde uitgifte van bedrijfsobligaties diende zich een nieuwe uitdaging aan die begin 2014 tot
een goede afronding kon worden gebracht. De uitdaging had betrekking op de zusterschepen m.s. Evidence
en m.s. Evolution, waarvoor bij de aanschaf in 2004 scheepshypotheken zijn afgesloten door de Duitse
Commerzbank AG. Vanwege een door de crisis ingegeven besluit van de Commerzbank om zich definitief
van de markt van scheepsfinancieringen terug te trekken, ontstond voor de betreffende scheeps-CV’s de
unieke gelegenheid de restschuld op de onderhavige schepen tegen zeer gunstige voorwaarden af te kopen.
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Hiermee kregen de investeerders het eerste hypotheekrecht op de 1.050 TEU feeder schepen. De Commerzbank
bleek bereid per schip circa 40% verlies te nemen op de lopende scheeps-CV’s. Om de gelegenheidstransactie
mogelijk te maken, heeft de rederijgroep in nauw overleg met de participanten in de respectievelijke CV’s
besloten tot de uitgifte van m.s. Evidence en m.s. Evolution Obligaties.
Per schip zijn 250 participaties met een nominale waarde van € 10.000,- uitgegeven. Een kortlopende, kleinschalige campagne was voldoende om het beoogde aantal investeerders voor de participaties te interesseren.
Eind januari 2014 kon de balans definitief worden opgemaakt. Alle m.s. Evolution en m.s. Evidence Obligaties
hadden hun weg naar bestaande en nieuwe investeerders gevonden; er was zelfs een surplus aan aanmeldingen.
In februari 2014 konden de laatste formaliteiten plaatsvinden, waarmee de weg vrij was voor de officiële
overdracht van de schepen aan hun investeerders. Met de nieuwe, aanzienlijk mildere schuldpositie, zijn de
exploitatievooruitzichten voor beide schepen beduidend verbeterd. Dit neemt niet weg dat marktherstel ook
bij de nieuwe financiële structuur urgent blijft. Dat is in 2014 ondubbelzinnig gebleken. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, moest bij de vennoten en obligatiehouders een verzoek worden ingediend voor
opschorting van acht aflossingstermijnen en verlenging van de obligatielening, als beschreven in hoofdstuk 2,
De Vlootontwikkeling. JR Ship Investments is erin geslaagd de vennoten en obligatiehouders van de wenselijkheid
van deze tijdelijke overbruggingsmaatregel te overtuigen.

Participaties offshore service schepen
Halverwege 2014 is JR Ship Investments begonnen met een inventarisatie van de mogelijkheden voor de
opzet en uitvoering van een investeringsproject voor de nieuwe markt waarop de rederijgroep sinds 2012
succesvol actief is met de offshore schepen SeaZip 1 en 2. Het betreft de groeimarkt van service schepen voor
windmolenparken op zee. De rederijgroep heeft de ambitie om deze markt herkenbaar en op maat te
bedienen vanuit zusteronderneming SeaZip Offshore Service BV, opgericht in 2010. In september 2014 heeft
SeaZip Offshore Service bij dezelfde werfgroep twee identieke schepen besteld, overtuigd van de exploitatieperspectieven op de snel groeiende markt van duurzame offshore windenergie én van de potentiële belangstelling om te investeren in moderne service schepen die deze markt gaan bedienen.
Na het formuleren en toetsen van de projectuitgangspunten, is JR Ship Investments in november 2014 officieel
van start gegaan met de emissie van SeaZip 3 participaties. Het betrof een relatief kleinschalig project, waarin
81 participaties met een nominale waarde van € 25.000,- per participatie beschikbaar zijn gesteld. Er kon
worden deelgenomen in een Open CV en een Besloten CV. De rendementsprognose voor de Open CV
bedroeg 9,1%; voor de Besloten CV 10,3%. Deze prognoses zijn gebaseerd op gemiddelden van 300
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verhuurdagen per jaar, in de wetenschap dat de activiteiten in de offshore windindustrie gedurende de winter
meestal afnemen. Ondanks de zeer goede exploitatiepraktijk van SeaZip 1 en 2, die in de wintermaanden
van 2014/2015 dienst zijn blijven doen, heeft JR Ship Investments bewust gekozen voor een conservatieve
rendementsprognose. Daar de emissie een nieuwe markt betrof, is zowel in het SeaZip 3 prospectus als via
andere communicatiekanalen veel aandacht besteed aan het verstrekken van objectieve marktinformatie.
Het team van JR Ship Investments heeft bovendien veel tijd en aandacht besteed aan het beantwoorden van
persoonlijke vragen van betrokken aspirant-investeerders over deze groeimarkt. Dat het een groeimarkt is,
staat onomstotelijk vast, zoals te lezen in hoofdstuk 1, Marktklimaat 2014, waarin dit jaar meer ruimte is
ingedeeld voor een bredere analyse van deze markt. Eerder heeft de rederijgroep al eens een special van JR
Shipping Actueel uitgegeven om de ambities van SeaZip Offshore Service in het juiste perspectief te plaatsen.
De informatievoorziening van JR Ship Investments richting bestaande vennootrelaties en investeerders die
in het verleden belangstelling hebben getoond voor scheeps-CV projecten van de rederijgroep, heeft een
onverwachte golf aan positieve en geïnteresseerde reacties op gang gebracht. Na enkele weken bleek het
aantal reserveringen het aantal beschikbare participaties te overtrefffen. Dit was voor JR Ship Investments
aanleiding een vervroegde start te maken met de emissie van participaties in het identieke zusterschip SeaZip 4,
eveneens besteld in september 2014. Eind 2014 waren alle SeaZip 3 participaties met succes geplaatst, evenals
een deel van de beschikbare SeaZip 4 participaties. Op dat moment heeft JR Ship Investments besloten om het
verdere verloop van de emissie van SeaZip 4 participaties over de feestdagen heen te tillen en geïnteresseerde
investeerders aldus de gelegenheid te bieden om in alle rust de juiste afwegingen te maken.
Begin 2015 is een projectaanpassing doorgevoerd in de vorm van een aantrekkelijke reductie op iedere
tweede en daarop volgende participatie, ingegeven door signalen van investeerders die wezen op belangstelling
om hun belang in beide schepen te vergroten. Om alle bestaande kennis van deze dynamische markt toegankelijk te maken, heeft JR Ship Investments begin 2015 het besluit genomen om een speciaal Offshore
Wind Service Schepen Symposium te organiseren. Als locatie werd gekozen voor het werfcomplex van
Damen Shipyards in Gorinchem, waar o.a. de service schepen SeaZip 3 en 4 zijn afgebouwd. Voor dit symposium
hadden zich in korte tijd meer dan 110 deelnemers aangemeld, wat ervaren is als een unicum en aangeeft dat
de belangstelling om te investeren in service schepen die bijdragen aan de ontginning van duurzame
energiebronnen groot is. Tijdens het zeer geslaagde symposium, dat begin februari 2015 plaatsvond, konden
investeerders kennismaken met dé specialist in de wereld van hernieuwbare energie, de heer Chris Westra,
auteur van het boek Offshore wind, Schone elektriciteit van zee. De auteur is ook geïnterviewd tijdens een
uitzending van Business Class (RTL 7) die voor een groot deel in het teken stond van de offshore windindustrie.
Ook de heer Sander Schakelaar, één van de oprichters/directeuren van SeaZip Offshore Service was tijdens
deze speciale uitzending te gast bij Business Class. Kort na het Offshore Wind Service Schepen Symposium
kon ook de emissie van SeaZip 4 participaties succesvol worden afgerond. Beide nieuwe service schepen,
SeaZip 3 en 4, zijn, na een intensieve, probleemloze testvaart, in Nederland bij Damen Shipyards afgebouwd
en met ingang van eind maart 2015 een perspectiefvolle toekomst tegemoet gegaan bij de rederijgroep die
zich opnieuw heeft mogen verheugen op het vertrouwen van een grote groep investeerders.

Informatie en communicatie
Het vertrouwen van bestaande en nieuwe investeerders dat is gebleken uit de actieve belangstelling voor
SeaZip 3 en SeaZip 4 participaties, is allereerst gebaseerd op de perspectieven die de groeimarkt voor windmolenparken voor nieuwe service schepen biedt, op korte én langere termijn. Echter, de wijze waarop JR Ship
Investments de afgelopen jaren heeft laten zien haar rol als fondsbeheerder en gesprekspartner voor investeerders
ook in tijden van scherpe tegenwind serieus te nemen, draagt zeker bij aan dat vertrouwen. Investeerders
hebben sinds 2009 onophoudelijke teleurstellingen moeten incasseren. Goede en eerlijke communicatie en
voorlichting verzacht de geleden financiële schade niet, maar draagt wel bij aan inzicht in de situatie en
begrip voor de gevolgen. Vanaf het moment dat de impact van de crisis op de vloot en op de rendementen
van geïnvesteerd vermogen duidelijk werd, heeft de rederijgroep proactief ingegrepen door de dialoog aan
te gaan met de banken en te blijven zoeken naar passende maatregelen, bedoeld om onnodig verlies van
geïnvesteerd vermogen tegen te gaan. Iedere te zetten stap en elk op te tuigen concept is altijd uit en te na
met betrokken investeerders besproken. Dit heeft voor draagvlak gezorgd en voor een bijzondere band tussen
de rederijgroep en haar zo belangrijke vennootrelaties.

Ook in 2014 heeft JR Ship Investments de informatievoorziening en communicatie met betrekking tot
verdere schade beperkende maatregelen consciëntieus uitgevoerd. Begin 2014 is, zoals hiervoor beschreven,
veel aandacht besteed aan de afronding van alle procedures die samenhingen met de uitgifte van m.s. Evidence
en m.s. Evolution Obligaties. Eind 2014 en begin 2015 is met de vennootrelaties in de CV’s, onder wie veel
houders van de betreffende obligaties, overleg gevoerd over te nemen stappen om dreigende liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden. In overleg met vennoten en obligatiehouders kon vervolgens worden besloten
tot opschorting van aflossing en verlenging van de obligatielening. Ook de andere schepen in de vloot van
JR Shipping zijn in 2014 opnieuw geconfronteerd met dreigende liquiditeitsproblemen. Vennootrelaties zijn
hier in een vroeg stadium in meegenomen, waarbij de rederij er geen twijfel over heeft laten bestaan dat het
initiatief voor oplossingen op de eerste plaats bij de banken lag. In overleg met de banken konden vervolgens
overbruggingsafspraken worden gemaakt, als beschreven in hoofdstuk 2, Vlootontwikkeling. Bij alle in 2014
gemaakte vervolgafspraken hebben de belangen van investeerders steeds centraal gestaan en was de nog altijd
positieve eigen vermogen recovery ratio voor de betreffende scheepsfondsen een belangrijke motiverende
factor. Zolang er perspectief op enig herstel van geïnvesteerd vermogen bestaat, hoe gering ook, blijft JR Ship
Investments zich als fonds- en relatiebeheerder sterk maken voor de belangen van investeerders.
Naast situationele activiteiten heeft JR Ship Investments in 2014 uiteraard ook haar reguliere taken uitgevoerd.
Het team is erin geslaagd voor alle scheeps-CV’s steeds tijdig exploitatieverslagen en fiscale invulinstructies
aan te bieden. Ook zijn met vennootrelaties de gebruikelijke jaarvergaderingen belegd en daar waar de situatie
aanleiding gaf, zijn extra vennootvergaderingen ingelast. Daarnaast hebben de teamleden van JR Ship Investments
in 2014 met regelmaat persoonlijke contacten onderhouden met investeerders, zowel telefonisch als via e-mail.
Tijdens de uitgifte van SeaZip 3 en 4 participaties is JR Ship Investments met geïnteresseerde investeerders
in contact getreden om te kunnen inventariseren welke vragen en welke specifieke wensen er leefden met
betrekking tot de nieuwe markt waarop de emissie zich richtte. Dit heeft onder meer geleid tot een tussentijdse projectaanpassing, bedoeld om de drempel voor investeerders om meer participaties af te nemen te
verlagen. Tot slot heeft JR Ship Investments een belangrijke rol gespeeld bij de samenstelling van een marktspecial van de nieuwsbrief van de rederijgroep, JR Shipping Actueel, en bij de totstandkoming van en controle
op het voorgaande jaarverslag, JR Shipping Anno Nu 2013.

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. Tot de verantwoordelijkheden van JR Ship Investments behoort
ondersteuning aan participanten die hun deelname(s) in scheeps-CV’s van de hand willen doen. Gezien de
omstandigheden, is er geen beweging op de markt voor bestaande scheepsparticipaties in containerfeeder
schepen en multipurpose schepen.

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 van de Belastingdienst 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.

Emissiemarkt
De markt voor scheepsfondsen, waarop JR Ship Investments als onafhankelijke aanbieder namens de rederijgroep opereert, kende in 2014 nauwelijks nieuwe ontwikkelingen en slechts een beperkt aantal projecten. Dit
geldt niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa en met name ook voor Duitsland, waar scheepsCV’s (KG’s) altijd een buitengewoon gewild en breed geaccepteerd investeringsproduct zijn geweest. Gezien
de terughoudendheid om bij het recente en huidige marktklimaat in de scheepvaartindustrie te investeren,
mogen de geslaagde uitgifte van JR Shipping Obligaties, begin 2014 afgerond, en de succesvolle uitgifte van
SeaZip 3 participaties en SeaZip 4 participaties, respectievelijk eind 2014 en begin 2015 afgerond, beschouwd
worden als opmerkelijke successen. Met de ook onder crisisomstandigheden gewaarborgde
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continuïteit in haar bedrijfsprocessen en het uitgesproken commitment om met vennootrelaties in dialoog
te blijven, neemt JR Ship Investments intussen een uitzonderlijke positie in op de Nederlandse markt van
scheepsinvesteringen. Dat JR Ship Investments en de rederijgroep nog altijd het vertrouwen van investeerders
en bankinstellingen geniet, een sleutelvoorwaarde om ook de laatste fase van de crisis te overbruggen, is geen
vanzelfsprekendheid, maar het resultaat van consistent beleid, transparantie en oplossingsgericht ondernemen. Waar andere aanbieders/beheerders van scheepsinvesteringsprojecten de grootst mogelijke moeite
hebben om continuïteit te blijven bieden, slaagt JR Ship Investments erin aan haar verantwoordelijkheden
jegens investeerders te blijven voldoen.

Samenvatting
Gezien de aanhoudende crisisomstandigheden op de meeste scheepvaartmarkten, is het aantal investeringsprojecten in relatie tot scheepvaart al enkele jaren gering tot nihil. 2009 en 2010 kenden een korte opleving
als reactie op een stimuleringsmaatregel van de Nederlandse overheid, de zogeheten ‘faciliteit willekeurige
afschrijving’ die de introductie van een fiscaal gedreven projectvorm stimuleerde, de zogeheten ‘scheepsmaatschap’. Daarna was er lange tijd nauwelijks tot geen projectenaanbod. Eind 2013 deed zich voor investeerders in de m.s. Evolution en m.s. Evidence CV’s de unieke gelegenheid voor de restschuld op de lopende
scheepshypotheken tegen zeer gunstige voorwaarden af te kopen. Om dit mogelijk te maken, heeft JR Ship
Investments een nieuw project geïnitieerd, de uitgifte van m.s. Evolution en m.s. Evidence Obligaties. Met de
uitgifte is eind 2013 begonnen. De belangstelling onder bestaande en nieuwe investeerders was groot. Begin
2014 kon JR Shipping deze investeringsprojecten succesvol afronden.
Terwijl vrijwel alle scheepvaartmarkten benedenmaats presteren, laat één nieuwe markt juist een enorm
groeipotentieel zien. Dit is de markt van offshore service schepen die worden ingezet bij O&M activiteiten
(Operations & Maintenance) ten behoeve van windmolenparken op zee. De industrie die zich op duurzame
wind van zee toelegt, zit momenteel in een stroomversnelling. Om deze industrie herkenbaar en op maat te
bedienen, heeft rederijgroep JR Shipping in 2010 SeaZip Offshore Service BV opgericht. De activiteiten van
dit bedrijfsonderdeel brengen nieuwe investeringskansen met zich mee. In 2012 heeft SeaZip Offshore
Service twee service schepen in de vaart gebracht en in september 2014 zijn nog eens twee service schepen
besteld. Ingegeven door de beloftevolle exploitatiepraktijk van de eerste zusterschepen, SeaZip 1 en 2, is in
nauw overleg met JR Ship Investments besloten dat de service schepen SeaZip 3 en 4 voldoende realistische
uitgangspunten boden voor een interessant investeringsproject. Bestaande en nieuwe investeerders hebben
zich in dit besluit herkend door in het laatste kwartaal van 2014 en de eerste maanden van 2015 in groten
getale in te schrijven op respectievelijk SeaZip 3 en SeaZip 4 participaties. Omdat het een nieuwe investeringsmarkt betreft, heeft JR Ship Investments tijdens de emissies veel aandacht besteed aan interactieve uitwisseling
van marktkennis. Uniek was de organisatie begin 2015 van een eigen Offshore Wind Service Schepen Symposium
dat ruim 110 belangstellende investeerders trok.
Naast extra inspanningen met betrekking tot bovengenoemde emissies en het vinden van draagvlak voor
nieuwe noodzakelijke overbruggingsmaatregelen, is JR Ship Investments er in 2014 opnieuw in geslaagd
uitvoering te geven aan haar verantwoordelijkheden als fondsbeheerder, waarbij de belangen van investeerders
voorop staan. Financiële rapportages met betrekking tot afzonderlijke scheeps-CV’s hebben op tijd plaatsgevonden, evenals de gebruikelijke vennotenvergaderingen. Met veel investeerders is persoonlijk in contact
getreden, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail. In veel gevallen is extra informatie verschaft en zijn relevante
vragen beantwoord. Met de geboden continuïteit in informatiestromen en communicatie- en contactprocessen,
juist ook bij economische tegenwind, neemt JR Ship Investments een steeds uniekere positie in op de markt
voor scheepsinvesteringen. Hierbij is het besef dat investeerders de belangrijkste pijler vormen onder de vloot
en de rederijorganisatie leidend.
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5		 ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
De crisisomstandigheden hebben tot een enorme verhoging van de werkdruk geleid.
Waar kostenbesparing urgent is – en waar is dat niet in tijden van crisis? – treedt het
mechanisme van personeelsinkrimping vaak al te snel in werking. Daarmee gaat waardevol
kapitaal verloren dat in betere tijden niet gemist kan worden. Rederijgroep JR Shipping
heeft bewust niet voor die weg gekozen, al was de balans in kennis en capaciteit enerzijds
en inkomsten anderzijds vaak precair. Onze primaire verantwoordelijkheid jegens alle
stakeholders is: garant staan voor de continuïteit en kwaliteit van alle processen die met
professioneel management van schepen en scheepsfondsen samenhangen.

Met een sterke walorganisatie en een mix van vast en flexibel zeevarend personeel, beschikt rederijgroep
JR Shipping over de vereiste capaciteit en expertise om haar schepen op een verantwoorde wijze aan te sturen en
te exploiteren, met in achtneming van de hoge kwaliteitseisen die de markt ook of misschien wel juist in crisistijd stelt en van de telkens weer strenger wordende wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid, milieu en
certificering. Naast operationeel scheepsmanagement is onze organisatie verantwoordelijk voor het beheer van en
de communicatie rond scheepsfondsen, waar investeerders eigen vermogen aan hebben toevertrouwd, en voor
de uitvoering van alle bijbehorende, zeer complexe administratieve taken. Juist nu, in tijden van aanhoudende
crisis, vergt het beheer van scheepsfondsen uiterste inspanningen om ervoor te zorgen dat er enig perspectief
op herstel van geïnvesteerd vermogen blijft bestaan, hoe gering dat perspectief in de meeste gevallen ook is. Tot
onze spijt kon niet worden voorkomen dat enkele schepen verloren gingen en dat investeerders dat deel van
hun vermogen verloren. Maar onze rederijgroep blijft zich tot het uiterste inspannen om erger te voorkomen.
Juist nu, met het einde van de crisis in zicht, hebben we iedereen daarbij nodig. Het devies blijft: alle hens aan dek.
De rederijgroep onderscheidt twee groepen medewerkers: zeevarenden en walpersoneel. Beide kennen hun
eigen kostensfeer- en afwegingen. Om de bemanningskosten op zee in balans te houden met de sterk verminderde exploitatie-inkomsten, zijn we de afgelopen jaren meer niet-Nederlandse officieren gaan inzetten op
onze schepen. Om de kwaliteit aan boord te bewaken, is veel aandacht besteed aan communicatie en systematisering van procedures. Intussen kunnen we vaststellen dat ook veel niet-Nederlandse zeevarenden zich
thuis voelen bij ons Nederlandse rederijbedrijf. De bezetting van onze walorganisatie bleef de afgelopen jaren
vrijwel ongewijzigd, met dien verstande dat medewerkers die eigener beweging zijn vertrokken vaak niet
werden vervangen. De huidige bezetting volstaat om lopende en komende processen in goede banen te blijven
leiden. De onderneming wordt nog altijd aangestuurd door de heren J.R. Arends en S.D. Schakelaar, beiden
directeur/eigenaar. Hieronder staan de diverse werkmaatschappijen kort beschreven.

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.
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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.

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.

SeaZip Crew
Werving, selectie en werkgeverschap met betrekking tot zeevarenden op schepen van SeaZip Offshore Service.
Daarbij ligt de nadruk op de werving van Europese zeevarenden voor de offshore windindustrie.

Focus op professionaliteit en continuïteit
Sinds het besluit van rederijgroep JR Shipping om significant te gaan investeren in vlootuitbreiding als antwoord
op de schijnbaar grenzeloze expansie van de markt voor containerfeeder schepen, heeft het rederijbedrijf
zorgvuldig gewerkt aan de uitbreiding en professionalisering van haar walorganisatie in Harlingen. Het
sleutelmoment lag in 2003, bij de ambitieuze nieuwbouworder van een serie 750 TEU schepen waar op dat
moment veel vraag naar bestond. Dankzij haar goede reputatie wist de rederij de beste mensen aan te trekken
en aan zich te binden - financiële deskundigen, scheepstechnische inspecteurs, technische inkopers, PP
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crewspecialisten en onmisbaar ondersteunend personeel. Met uiteindelijk een vast personeelsbestand van
gemiddeld 35 tot 40 medewerkers, zijn de professionele voorwaarden gerealiseerd om de vloot- en marktgroei
op een verantwoorde manier bij te houden en de communicatie met investeerders naar het gewenste hoge
niveau te tillen. Als gevolg van de zware crisis, is vaak over noodzakelijke inkrimpingsmaatregelen gespeculeerd.
Hier is met het personeel altijd openlijk over gesproken. Buiten het feit dat vrijwillig vertrekkende medewerkers
de afgelopen jaren niet altijd zijn vervangen, kon het soms nabije moment van noodzakelijke reorganisatie
steeds naar de toekomst worden verschoven. De rederij heeft iedereen namelijk hard nodig. De paradox is dat
crisisomstandigheden de werkdruk niet verlichten maar juist verzwaren. ‘Plan A’ op HR-vlak is altijd gericht
geweest op het vasthouden van ervaring, expertise en betrokkenheid. Er heeft echter altijd een ‘Plan B’ klaargelegen. Ook in 2014 is het moment om dit noodplan van de plank te halen dichtbij geweest. Gelukkig hoefde
er opnieuw geen uitvoering aan gegeven te worden. Hierdoor heeft de personele bezetting van de walorganisatie
nog steeds voldoende volume en expertise om de continuïteit van alle voorkomende werkprocessen te garanderen
en de vloot met in achtneming van alle kwaliteits- en veiligheidsnormen te managen.

New Business
Ondanks de aanhoudende onzekerheid, is iedereen zich voor de volle honderd procent voor de toekomst
van ons rederijbedrijf blijven inzetten. Bij iedere geslaagde reddingsoperatie en overbruggende maatregel
ging er bij wijze van spreken een zucht van verlichting door de organisatie. De reddingsoperaties zijn weliswaar
primair gerealiseerd om verlies van geïnvesteerd kapitaal tot een minimum te beperken, feit is dat ook het
voortbestaan van de rederijorganisatie gerelateerd is aan het aantal schepen dat onze vloot telt. De wijze
waarop onze medewerkers zich permanent bij de diverse belangen betrokken hebben getoond, verdient alle lof.
Binnen ‘Plan A’, gericht op het binnenboord houden van loyale medewerkers, is de rederijgroep ook van gebaande
en voor de hand liggende paden afgeweken. Een sprekend voorbeeld is het besluit tot vlootdiversificatie
geweest en de succesvolle eerste stappen op de markt voor offshore service schepen; stappen die nieuwe
werkgelegenheidsperspectieven bieden. Daarnaast wordt zonder ophouden gezocht naar mogelijkheden en
openingen die leiden tot scheepsmanagementopdrachten voor derden. Voor zulke opdrachten is een lange
adem beslissend. Feit is dat de rederijgroep op de Europese markt een bijzondere reputatie geniet als het gaat
om out of the box denken om te komen tot werkbare herstructureringen in een langdurige periode van rode
cijfers en faillissementen. Met uiteenlopende marktpartijen is rederijgroep JR Shipping intensief in gesprek
om te zoeken naar oplossingen voor schepen waarvoor de continuïteit serieus gevaar loopt. Daarbij wordt
de geslaagde realisatie van JR Fleet Fund CV dikwijls genoemd als best practice. Veel partijen, waaronder
vooraanstaande bankorganisaties, oriënteren zich op vergelijkbare herstructureringsprogramma’s, waarin
het clusteren van schepen kan worden gekoppeld aan werkbare herfinancieringen. Nu marktherstel eigenlijk
niet meer kan uitblijven, is het realiseren van dergelijke constructies actueler en urgenter dan ooit tevoren.
Begin 2015 heeft onze intensieve betrokkenheid bij de Europese scheepvaartindustrie geleid tot een onverwachte
doorbraak die wel eens van wezenlijk belang zou kunnen zijn voor de toekomstige positie van onze rederijorganisatie. Een, voor ons nieuwe, bankrelatie heeft het verzoek bij ons neergelegd om voor zes schepen en
bijbehorende scheeps-CV’s een herstructurering mogelijk te maken naar het model van JR Fleet Fund CV.
Het betreft zes 1.118 TEU containerfeeder schepen die werden beheerd door ons collega-scheepvaartbedrijf
Universal Marine. JR Shipping is verzocht zowel het operationele scheepsmanagement als het scheeps-CV
beheer over te nemen. Begin februari begonnen de voorbereidingen voor het transitieproject. Het management
van zes ‘nieuwe’ schepen en de bijbehorende verantwoordelijkheid voor de betreffende investeerders zorgt
voor een belangrijke versterking van onze organisatie. Gezien het belang van deze ontwikkeling, besteden
we in hoofdstuk 6, Vooruitblik 2015, uitgebreid aandacht aan dit uitzonderlijke project.
Deze prestigieuze scheepsmanagement- en herstructureringsopdracht sluit naadloos aan op de bedrijfsvoering
van de rederijgroep. Crisis of geen crisis, de focus blijft gericht op professionaliteit en continuïteit. Daarbij
houdt de rederij onverlet vast aan haar diversificatie-ambities. Met als pijlers:
P Consolidatie op de markt voor containerfeeder schepen
P Beheerste groei op de markt voor multipurpose schepen
P Exploitatie van service schepen voor windmolenparken op zee
P Scheepsmanagement en fondsbeheer in opdracht van derden

Met betrekking tot onze containerfeeder schepen blijven we onze energie en expertise inzetten voor een
verantwoorde en veilige exploitatie. Charteraars kunnen blijven rekenen op een goede performance. Investeerders mogen erop vertrouwen dat onze inspanningen gericht blijven op vermogensherstel. Voor wat betreft de
multipurpose markt ligt de nadruk op optimalisering van de opbrengsten van de eigen schepen en professioneel
management over schepen van derden. Op termijn zijn verdere investeringen in de multipurpose vloot niet
uitgesloten, maar structureel marktherstel en een gezondere balans in vraag en aanbod zijn voorwaarden.
Als we praten over nieuwe markt- en investeringskansen, dan richten we ons vizier op de internationale
groeimarkt van windmolenparken op zee. De offshore service schepen die de rederijgroep sinds 2012 in de
vaart heeft, SeaZip 1 en 2, hebben in 2014 uitstekend gepresteerd. De uitgifte van participaties voor twee
nieuwe service schepen, SeaZip 3 en 4, is eind 2014 en begin 2015 verrassend goed verlopen. De offshore
windmarkt begint voor het Nederlandse bedrijfsleven een factor van belang te worden voor vernieuwende
activiteiten en meer werkgelegenheid. We zijn er trots op dat we als Nederlands rederijbedrijf van meet af
aan bij deze groeiende, duurzame bedrijfstak betrokken zijn.
JR Shipping is een allround rederijbedrijf. Alle disciplines zijn erop gericht om de scheepvaartmarkten die
we in 2008 hebben benoemd optimaal te bedienen en investeerders maximaal te betrekken bij alle activiteiten
die we ondernemen. Binnen de discipline scheepsmanagement zijn de afgelopen jaren bijzondere prestaties
verricht om de effecten van permanente prijsstijgingen bij extreem lage omzetten beheersbaar te houden. In
de sfeer van technisch onderhoud, inkoop, certificering en procesautomatisering is met minimale middelen
maximale kwaliteit geleverd, waarbij alle voorwaarden voor (milieu)veilige prestaties op zee consistent worden
ingevuld. Ondanks de al vijf jaar durende noodzaak tot kostenbesparing, blijft JR Ship Crew erin slagen goed
gekwalificeerde zeevarenden aan onze rederij te binden en door professionele begeleiding en opleiding
permanente kwaliteitsverbetering te realiseren. Het financieel management van onze vloot is en blijft de
grootste en meest gecompliceerde uitdaging van dit tijdsbestek. Sinds het uitbreken van de crisis hebben we
onze kennis, daadkracht en inventiviteit aangewend om in samenspraak met banken en investeerders tot
werkbare overbruggingsmaatregelen te komen. Hiervoor zijn zware, tijdrovende trajecten bewandeld. Dat we
voor enkele ‘niet redbare’ schepen faillissementen moesten accepteren, heeft iedereen binnen onze organisatie
beleefd als persoonlijke nederlaag. Dat we bij investeerders altijd hebben kunnen rekenen op draagvlak voor
de oplossingen die ons voor ogen stonden, hebben we ervaren als de meest waardevolle stimulans om te blijven
doen waar we goed in zijn: een scheepvaartbedrijf runnen, ook bij tegenwind.

Bedrijfsonderdelen
Binnen de diverse bedrijfsonderdelen hebben zich in 2014 geen relevante organisatorische verschuivingen
voorgedaan, noch grote veranderingen in de personele bezetting. Onze walorganisatie bestond in 2014 uit
circa 35 medewerkers die alle disciplines vertegenwoordigen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van
ons allround scheepvaartbedrijf. De afgelopen jaren heeft onze rederij meerdere malen op de grens van het
mogelijke gebalanceerd, maar mede dankzij de flexibele inzet van onze medewerkers hebben we niet hoeven
ingrijpen in de personele sfeer. Nu er een nieuwe, ongekende en nog onbekende uitdaging op onze rederij
afkomt, het gecompliceerde herstructureringstraject voor zes schepen, prijzen we ons gelukkig dat alle kennis,
ervaring en daadkracht behouden kon blijven. Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen van 2014
per bedrijfsonderdeel beschreven.

JR Ship Management
De specialisten van JR Ship Management die verantwoordelijk zijn voor alle scheepsmanagement processen
hebben in 2014 opnieuw grote prestaties neergezet. Aan veiligheid voor de bemanning, de leefomgeving en de
omstandigheden op zee in met name intensief bevaren gebieden is geen enkele concessie gedaan. Veiligheid
en kwaliteit hangen nauw samen met het niveau van de bemanningsleden die onze rederij vertegenwoordigen.
Het kwaliteits- en veiligheidsniveau ligt hoog bij JR Shipping. Om dit niveau te handhaven en, waar mogelijk,
te blijven verbeteren, is een speciale werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep is in 2014 een aantal keer
bijeen gekomen om te onderzoeken hoe het hoge veiligheidsbesef onder zeevarenden kan worden verankerd
en hoe de performance van de schepen verder geoptimaliseerd kan worden. Als in de voorgaande jaarverslagen aangekondigd zijn er per 1 januari 2015 in bepaalde kustvaartgebieden en in grote delen van het
Europese vaargebied strenge normen met betrekking tot terugdringing van zwavel uitstoot ingevoerd. Tegen
het einde van 2014 zijn alle voorbereidingen getroffen die noodzakelijk waren om ervoor te zorgen alle PP
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schepen in de vloot van JR Shipping te laten voldoen aan deze normen. Daarnaast komen de eisen rondom
het ballastwaterverdrag steeds dichterbij. Wat de maatregelen exact gaan inhouden en wat de consequenties
ervan zullen zijn, valt nog steeds niet in zijn volle omvang te overzien. Vast staat dat scheepseigenaren
uiteindelijk zullen moeten investeren in schonere technieken en verdere kwaliteit- en rapportagesystemen
om in de belangrijkste Europese vaargebieden actief te kunnen blijven. Deze investeringen zullen onafwendbaar van invloed zijn op de exploitatiekosten.

JR Ship Crew BV
JR Ship Crew BV is binnen de rederijgroep verantwoordelijk voor de bemanningszaken. Ondanks de al zes
jaar durende noodzaak tot kostenbesparing, blijft JR Ship Crew erin slagen goed gekwalificeerde zeevarenden
aan onze rederij te binden en door professionele begeleiding en opleiding de kwaliteit te borgen. Per 31 december
2014 bood JR Ship Crew per dag gemiddeld aan ruim 200 zeevarenden werkgelegenheid aan boord van de
schepen, van wie 43 Nederlandse officieren als vaste medewerkers van de rederij op de loonlijst staan. De
gezellen zijn voor het merendeel van Filipijnse nationaliteit. De overige officieren zijn voornamelijk afkomstig
uit Oekraïne en Rusland en beschikbaar via een min of meer vaste pool.
In 2014 heeft de rederij zes stageplaatsen gehad. In 2015 blijft dat aantal stageplaatsen gelijk. JR Ship Crew
heeft ook stages verzorgd voor twee Filipijnse kadetten van het PIT Instituut in Palompon, waarmee de rederij
op het gebied van training en opleiding samenwerkt. In het kader van training en opleiding en instroom van
jong talent, is het vermeldenswaardig dat JR Ship Crew er in samenwerking met de zeevaartscholen Abel
Tasman in Delfzijl en MIWB op Terschelling in is geslaagd de JR Masterclass ook weer in 2015 aan te kunnen
bieden, ondanks de beperkte financiële middelen. De JR Masterclass, gericht op korte praktijkstages voor
maritieme studenten, met veel aandacht voor leren aan boord van onze schepen, wordt gesubsidieerd uit het
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds) van de brancheorganisatie.
Om zich als werkgever te profileren, heeft JR Ship Crew in 2014 deelgenomen aan meerdere open dagen van
verschillende zeevaartscholen en aan het Maritime and Offshore Career Event. Deze beroepsmanifestaties zijn
gericht op de werving van stagiairs en startende zeevarenden. Met het oog op de toekomst en de verwachting
dat de schaarste van gekwalificeerde zeevarenden weer zal toenemen, staat deelname aan maritieme loopbaanevenementen ook voor 2015 op de agenda.
De focus bij JR Ship Crew blijft gericht op kostenbeheersing. De CAO-lonen van zeevarenden met de Nederlandse nationaliteit zijn licht gestegen, parallel aan de inflatie. Opleidingsbudgetten zijn in 2014 beperkt gebleven
tot de wettelijke verplichte training- en opleidingsinspanningen. Eén van de maatregelen om de kosten beter
beheersbaar te houden, is de toegenomen inzet van officieren uit de Filipijnen, Rusland en Oekraïne, die in
2014 circa 75% van de staf aan boord van onze schepen vormden. In 2014 is JR Ship Crew BV erin geslaagd
om de bemanningskosten op een beheersbaar niveau te houden, maar door de verandering in de wisselkoers
van de Amerikaanse dollar is het de verwachting dat de bemanningskosten in 2015 op een hoger niveau uit
gaan komen. Immers, het grootste gedeelte van de bemanningskosten wordt in Amerikaanse dollars voldaan.
Om de kwaliteit hoog te houden, besteden we veel aandacht aan professionele betrokkenheid en binding. In
dit kader is in 2014 een speciale werkgroep in het leven geroepen om de kwaliteit, veiligheid en performance
aan boord van de schepen verder te optimaliseren. Daarnaast heeft JR Ship Crew haar medewerking verleend
aan de structurering van een eigen crewing department voor SeaZip Offshore Service. Daarbij zal de nadruk
komen te liggen op de werving van Europese zeevarenden voor de offshore windindustrie.

JR Ship Investments
Het compacte team van JR Ship Investments, heeft zich in 2014 op diverse fronten bewezen. Het jaar begon
met de afronding van m.s. Evolution en m.s. Evidence Obligaties, die eind 2013 aan investeerders zijn aangeboden. De teamleden kijken terug op een succesvol projectverloop en hebben investeerders en vennootrelaties permanent over de stand van zaken geïnformeerd. Daarnaast heeft JR Ship Investments ervoor gezorgd
dat investeerders weer tijdig hun jaarcijfers en invulinstructies hebben ontvangen met betrekking tot de
specifieke scheeps-CV’s waarin zij deelnemen. Ook was het team als gebruikelijk weer nauw betrokken bij
de samenstelling van de JR Shipping AnnoNu 2014, het algemene jaarverslag van de rederijgroep.

Halverwege 2014, toen duidelijk werd dat er opnieuw geen marktherstel optrad en dat nieuwe afspraken met
bankpartners nodig zouden zijn om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen, heeft JR Ship Investments
het zinvol geacht om een speciale markteditie uit te brengen van de nieuwsbrief van de rederij, JR Shipping
Actueel. Deze is goed ontvangen, maar heeft uiteraard wel geleid tot diverse contacten met investeerders die
specifieke vragen hadden. Tijdens deze contacten is keer op keer gebleken dat vennootrelaties, ondanks de
opeenstapeling van teleurstellingen, blijven vertrouwen in de koers die de rederijgroep vaart. Met oog op de
diverse nieuwe, tijd overbruggende afspraken die moesten worden gemaakt, niet alleen met banken, ook met
houders van m.s. Evolution en m.s. Evidence Obligaties, zijn extra vergaderingen ingelast. Eveneens hebben
alle gebruikelijke CV-gebonden jaarvergaderingen op tijd plaatsgevonden.
Tweede helft van het jaar heeft JR Ship Investments voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van SeaZip 3
participaties. Er is met directie en accountants gebrainstormd over de juiste projectvorm en er is met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid een prospectus opgesteld. Tijdens de voorbereidingen was al duidelijk dat
de zusterschepen, die in 2012 in de vaart zijn genomen, hoge prestaties leverden in vol continu contracten.
Hoe verleidelijk het ook leek om die succesvolle praktijk als uitgangspunt voor de rendementsprognose te
nemen, heeft JR Ship Investments bewust gekozen voor conservatieve aannames. In de berekeningen is uitgegaan van maximaal 300 actieve vaardagen, wat een realistisch rendement van 9,1% opleverde. Eind oktober
2014 is de emissie gestart. De belangstelling was groot. Om deze reden is vrij kort daarna eveneens gestart
met de emissie van SeaZip 4 participaties die oorspronkelijk voor in het nieuwe jaar (2015) gepland stond.
Beide projecten konden succesvol worden afgesloten. Meer informatie over het projectverloop staat in
hoofdstuk 4, Fondsbeheer en Emissies.
Terwijl JR Ship Investments zich begin 2015 concentreerde op de succesvolle plaatsing van de laatste emissies en op alle formaliteiten die met de afronding van een investeringsproject samenhangen, diende zich een
nieuwe uitdaging aan. Een overname- en herstructureringstraject voor een zestal containerfeeder schepen
(1.118 TEU) die voorheen werden beheerd door een Nederlands collega-scheepvaartbedrijf. In februari 2015
is dit proces in een stroomversnelling terechtgekomen. Alle voorbereidingen zijn getroffen om het complete
commerciële, operationele en financiële beheer van de CV’s en hun schepen over te nemen. Hierbij heeft
JR Ship Investments de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een uitgebreide eerste informatieronde
naar een grote, nieuwe groep betrokken investeerders. De intentie van JR Ship Investments is ook deze groep
in de toekomst met tijdige, eerlijke en transparante informatie te bedienen en te betrekken bij het reilen en
zeilen van ons rederijbedrijf.

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,
collega-rederijen 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.
De afgelopen jaren zijn diverse werkzaamheden verricht voor 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 2014 onder
meer geleid tot de bouw van twee ‘zeerivier feeders’, schepen voor de lokale Indiase markt. Door de geringe
diepgang van de schepen en doordat de schepen zijn uitgerust met kranen, in combinatie met een anti heeling
pump, zijn ze lokaal goed inzetbaar. Inmiddels wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de volgende generatie
‘zeerivier feeder’ met een capaciteit van 200 TEU. Tevens is de bouw gestart van een ‘zeerivier’ droge ladingschip met beperkte diepgang die begin 2015 is opgeleverd. Om de ontwerptechniek aan te laten sluiten bij de
eisen voor deze lokale markt, werkt JR Ship Brokers & Consultants nauw samen met het Nederlandse ontwerpbureau Groot Ship Design.
Vorig jaar zijn de krachten gebundeld met collega-makelaar Barbara Holierhoek, voorheen actief met Stieglis
Shipbroker in Harlingen. Er kon onder de naam van JR Ship Brokers & Consultants direct profijt
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worden getrokken uit het synergie-effect van de samenvoeging. Relaties kunnen nu nog beter gebruikmaken
van de diensten op het terrein van aan- en verkoopbemiddeling van schepen, inspecties, scheepstaxaties, ontwikkeling van nieuwbouw schepen en commerciële ondersteuning.
JR Ship Brokers & Consultants is in 2014 opnieuw betrokken geweest bij vele inspecties in de offshore markt,
droge ladingmarkt, containerfeeder markt en bij speciale vaartuigen. Daarnaast zijn er meerdere taxaties en
marktstudies voor uiteenlopende markten gemaakt. Tot slot speelde JR Ship Brokers & Consultants in 2014
een bemiddelende en waardevolle rol bij de verkoop van diverse schepen.

JR Ship Cruise BV
JR Ship Cruise BV biedt vennootrelaties en andere belangstellenden de gelegenheid tot het maken van passagiersreizen op schepen van de JR Shipping vloot. Met dit initiatief is in 2005 begonnen als antwoord op concrete
vragen van vennootrelaties naar deze mogelijkheid. Sindsdien hebben meerdere investeerders een ‘zeereis op
maat’ gemaakt om te ervaren hoe het leven en werk op een containerfeeder schip of multipurpose schip er
aan toe gaat. In principe kan op bijna elk schip 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 2014 heeft JR Ship Cruise voor vijf gasten rondreizen gefaciliteerd. Gastschepen waren m.s. Ensemble
(Rotterdam - Verenigd Koninkrijk), m.s. Encounter (Greenock - Bilbao - Greenock), m.s. Elite (Rotterdam Spanje - Portugal - Rotterdam), Energizer (Rotterdam - Verenigd Koninkrijk) en m.s. Endurance (Antwerpen Belfast).

Samenvatting
Scheepvaartmarkten in diepe crisis betekenen niet vanzelf minder werkdruk voor onze organisatie. Integendeel,
de werkdruk neemt op diverse fronten toe. Rederijgroep JR Shipping heeft de afgelopen jaren dan ook alle
mogelijke moeite gedaan om de expertise en ervaring van haar organisatie op niveau te houden. Aan de
personele samenstelling van de walorganisatie is sinds 2003, het jaar waarin de rederijgroep een ambitieuze
nieuwbouworder plaatste, zeer veel aandacht besteed. Het is gelukt om binnen alle relevante disciplines bewezen
specialisten aan te trekken. Ook in 2014 kon de samenstelling van de walorganisatie vrijwel ongewijzigd blijven.
De huidige samenstelling biedt voldoende capaciteit en kennis om lopende processen te blijven managen en
nieuwe uitdagingen aan te gaan. De flexibele en betrokken manier waarop medewerkers van de rederijgroep
zich voor alle stakeholders blijven inzetten, ondanks de emoties die onvermijdelijk waren als de dreiging van
een reorganisatie erg dichtbij kwam, wat meerdere malen het geval is geweest, verdient alle lof.
Ook richting zeevarenden hecht de rederijgroep grote waarde aan binding en goed werkgeverschap. Lange
tijd verkeerde de rederijgroep in de positie om de nadruk te leggen op het rekruteren van officieren met de
Nederlandse nationaliteit, waarbij vrijwel altijd werd gewerkt met vaste dienstverbanden om de betrokkenheid bij onze onderneming en vloot te maximaliseren. Van deze lijn wordt als gevolg van de crisisjaren al
weer enige tijd afgeweken. Uit oogpunt van kostenbesparingen wordt nu veelal gewerkt met min of meer
vaste pools van niet-Nederlandse officieren en gezellen. Deze werkwijze resulteert niet alleen in minder gage,
maar ook in meer veerkracht voor de rederij-organisatie in zijn totaliteit. Die veerkracht is vandaag de dag
een sleutelvoorwaarde om te overleven, gezien de blijvende grilligheid van de diverse scheepvaartmarkten.
De focus van de rederij blijft gericht op professionaliteit en continuïteit. Met de huidige omvang van onze
organisatie kunnen wij die blijven bieden. De bedrijfsvoering blijft onverlet gebaseerd op de vier pijlers die
de rederijgroep in 2008 heeft geslagen: consolidatie op de markt voor containerfeeder schepen, beheerste
groei op de markt voor multipurpose schepen, exploitatie van service schepen voor windmolenparken op
zee, scheepsmanagement en fondsbeheer in opdracht van derden. Onze activiteiten op de markt van offshore
windmolenparken is een geslaagd voorbeeld van new business die hard nodig is om het fundament onder
onze organisatie te versterken. Dit is in het belang van alle stakeholders. In de new business sfeer kijkt de
rederij ook naar nieuwe verdienmodellen door haar expertise beschikbaar te stellen aan andere marktpartijen.
De activiteiten van JR Ship Investments en JR Ship Brokers & Consultants zijn hier een goed voorbeeld van.

Intussen is gebleken dat de wijze waarop onze rederijgroep een aantal herstructureringstrajecten tot een
goed einde heeft weten te brengen, denk met name aan de realisatie van JR Fleet Fund CV, niet onopgemerkt is
gebleven. In 2014 zijn met verschillende marktpartijen diverse gesprekken gevoerd over mogelijke herstructureringsconcepten. Begin 2015 heeft dit geleid tot een grote opdracht, waarmee de rederijgroep wederom
een nieuwe fase betreedt. Meer hierover in het afsluitende hoofdstuk.

JR Shipping voert het technisch beheer van de clipper Stad Amsterdam uit
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6		 VOORUITBLIK 2015
De actuele ontwikkelingen op de containerfeeder en multipurpose markten geven geen
aanleiding om met optimisme naar de komende jaren te kijken. Marktherstel ‘hangt in
de lucht’, maar daar is alles mee gezegd. De kardinale vraag blijft: wanneer? Twee andere
ontwikkelingen geven wél vertrouwen voor de nabije toekomst. Het goede verloop van de
SeaZip 3 en 4 emissies, eind 2014 en begin 2015, geeft aan dat investeerders ons optimisme
over de markt van windmolenparken op zee delen. Daarnaast is ons begin 2015 door
een Duitse bank een prestigieus overname- en herstructureringsproject toevertrouwd
waar zes schepen bij betrokken zijn. Het hieruit voortvloeiende scheepsmanagement en
fondsbeheer dragen in belangrijke mate bij aan de versterking van het fundament onder
onze organisatie. Hierdoor kunnen we al onze stakeholders – investeerders, containerlijndiensten, toeleveranciers, bankrelaties en medewerkers – continuïteit en perspectief
blijven bieden.

Zoals in dit jaarverslag gedetailleerd beschreven is, bleven de financiële resultaten van onze vloot ook in 2014
ver onder de maat. In technisch opzicht en in termen van performance voor de charteraars hebben zowel
onze containerfeeder schepen als multipurpose schepen naar verwachting gepresteerd, maar daar stond
nauwelijks een realistische ‘beloning’ tegenover. Charter- en vrachttarieven bleven steken op een zorgelijk
laag niveau. Het enige positieve dat hierover valt op te merken, is dat de tarieven niet verder verslechterden.
De triple dip lijkt getemd. De activiteiten op beide markten lijken iets toe te nemen, maar dat heeft zich nog
niet vertaald in tariefverbetering. Charteraars en verladers dicteren de markt en zijn nauwelijks bereid bij
onderhandelingen te bewegen. Ze maken dankbaar gebruik van de chantabele positie van rederijen/scheepseigenaren die hun vloot letterlijk ‘tegen elke prijs’ inzetbaar willen houden. Stilliggen kost handenvol geld;
onzichtbaarheid kan net het laatste zetje over de rand veroorzaken.

Containerfeeder markt
In 2013 zagen we een opleving van de markt en konden we vaststellen dat alle in Europa beschikbare containerfeeder schepen sinds jaren emplooi hadden. Najaar 2013 trad echter stagnatie in en vanaf begin 2014
verslechterde het marktklimaat zelfs weer. Er was maar één conclusie mogelijk: een triple dip was een feit. Er
moesten weer schepen worden opgelegd. Op het dieptepunt van de markt in 2014 lagen er in Europa naar
schatting dertig containerfeeder schepen te wachten op emplooi. Ook bij JR Shipping kwamen enkele schepen
noodgedwongen op de reservebank terecht. Na de zomer van 2014 trad een fase van stabilisatie in. Sindsdien
lijkt de markt iets op te krabbelen. De tarieven zijn nog steeds dramatisch, maar charteraars lijken bereid iets
meer te bewegen, omdat ze beseffen dat de direct beschikbare capaciteit langzaamaan krapper wordt. Er
verdwijnen nog steeds containerfeeder schepen van de markt; sommige rederijen zetten met hun schepen
koers naar Azië. De trend naar een beter evenwicht in de vraag naar en de beschikbaarheid van capaciteit
lijkt de eerste maanden van 2015 door te zetten. Wat dat op de korte termijn betekent voor de tarieven laat
zich nog niet goed voorspellen. De achterliggende jaren hebben aangetoond dat zich steeds nieuwe obstakels
kunnen voordoen op de lange en grillige weg naar herstel.

Multipurpose markt
De situatie op de markt voor multipurpose schepen is nauwelijks beter. Deze markt kon meer veerkracht
toegedicht worden dan de markt voor containerfeeder schepen, omdat de balans in vraag en aanbod voor de
crisis uitbrak relatief gezond was. Desalniettemin heeft de crisis ook deze markt ongekend lang in gijzeling
gehouden. Het verloop was nagenoeg gelijk aan het hiervoor geschetste beeld: licht herstel in 2013, stagnatie in
het laatste kwartaal, nieuwe averij in 2014. De vrachttarieven daalden, het kostte onevenredig veel inspanningen
om überhaupt vrachtcontracten af te sluiten. Ondanks het feit dat de moderne multipurpose schepen van
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De Mekong River is één van de zes schepen waarvan JR Shipping het management op zich heeft genomen
JR Shipping, m.s. Esprit en m.s. Estime, hogere tarieven genereren dan vergelijkbare schepen van collegabedrijven, waren de vrachtopbrengsten in 2014 opnieuw onvoldoende. Ook voor deze markt geldt dat in het
laatste kwartaal van 2014 een fase van stabilisering is begonnen. De eerste maanden van 2015 geven een
vrijwel onveranderd beeld van lage vrachttarieven. Op dit moment ervaren we wel een lichte verbetering in
de kosten/batenverhouding. Deze laat zich toeschrijven aan het lage prijsniveau van brandstof. De Esprit en
Estime worden met name ingezet op de spotmarkt, wat betekent dat het schip zelf de brandstofkosten van
een reis draagt en dan dus ook het voordeel ervaart van lagere brandstofprijzen. Dat betekent een iets betere
uitgangspositie, ook als de tarieven in 2015 hun schrale niveau behouden.

New Business Development
Om het hoofd te kunnen bieden aan de inkomstenderving die het gevolg is van de aanhoudende druk op de
tarieven in de kernmarkten waarbinnen JR Shipping actief is, de containerfeeder en multipurpose markt,
wordt continu gezocht naar en gewerkt aan nieuwe ondernemingsactiviteiten. Deze zullen overigens te allen
tijde aan de scheepvaart gerelateerd zijn. Om new business ambities een kans te geven, heeft de rederijgroep
in 2013 bedrijfsobligaties uitgebracht. Met als motto ‘Investeren in bewezen en crisisbestendig ondernemerschap’, is de rederij erin geslaagd ruim € 1,7 miljoen aan extra kapitaal in te zamelen, aan te wenden om
nieuwe initiatieven te ondersteunen. Intussen kan worden vastgesteld dat de rederij op twee nieuwe fronten
met succes actief is. Met de oprichting van SeaZip Offshore Service, bedoeld om de offshore windenergie op
een adequate manier te ondersteunen met de inzet van een nieuwe generatie offshore service schepen, heeft
de rederijgroep een stevige basis gelegd voor een positie in deze offshore windindustrie. Met de profilering
van de expertise die de rederijgroep in huis heeft met betrekking tot operationeel en financieel beheer van
schepen – ook in tijden van crisis – is een basis gelegd voor zeer specifieke managementdiensten aan derden.
Dit heeft begin 2015 geresulteerd in een uniek overname- en herstructureringsproject, in opdracht van een
Duitse bank.

Offshore service schepen
De stap die de rederijgroep heeft gezet met de oprichting van SeaZip Offshore Service BV, in 2010, blijkt
succesvol in het kader van de New Business Development activiteiten, die noodzakelijk zijn om onze rederijgroep en alle stakeholders door de laatste fase van de crisis heen te loodsen. De eerste offshore service schepen
die we in 2012 in de vaart hebben gebracht, presteren boven verwachting en genereren goede omzetten, zeker
in verhouding tot de relatief bescheiden investering die voor de aanschaf van deze schepen vereist is. Er
klinken soms sceptische geluiden over de markt van windenergie van zee, maar de praktijk en de

PP

42

internationale partijen die erbij betrokken zijn, bewijzen dat hier sprake is van booming business. In korte tijd,
zo blijkt uit onderzoek, heeft de nieuwe industrie het Nederlandse bedrijfsleven al minstens 2.000 nieuwe
banen opgeleverd. Meer nieuwe werkgelegenheid wordt voorzien.
Ook als rederijgroep kunnen we niet anders stellen dan dat er in relatief korte tijd een uitermate serieuze en
volwassen industrie is ontstaan rondom offshore windindustrie; een markt die ook voor onze organisatie
groeiperspectieven biedt. Op dit moment is de markt van service schepen voor windmolenparken op zee de
enige markt die vlootuitbreiding rechtvaardigt. Investeerders in scheepvaartprojecten lijken het daarmee
eens te zijn. In september 2014 heeft SeaZip Offshore Service twee nieuwe service schepen besteld bij Damen
Shipyards. Eind 2014 en begin 2015 heeft JR Ship Investments participaties in deze schepen op de markt
gebracht. De belangstelling voor deze SeaZip 3 en SeaZip 4 participaties was groot, waardoor beide projecten
in relatief korte tijd met succes konden worden afgesloten.
Uit contacten met investeerders is gebleken dat de markt voor offshore windmolenparken voor sommige
investeerders nog ‘onbekend terrein’ is en dat de behoefte aan meer, en vooral objectieve informatie groot is.
Geïnspireerd door dit signaal heeft JR Ship Investments voor begin 2015 een eigen Offshore Wind Service
Schepen Symposium georganiseerd. In korte tijd hebben zich voor deze bijeenkomst ruim 110 deelnemers
aangemeld! Eén van de gastsprekers was de heer Chris Westra, specialist in duurzame energie en auteur van
het boekwerk Offshore Wind - Schone elektriciteit van zee. Hij schrijft onder meer: ‘Er draait al meer dan 5
gigawatt aan windenergievermogen op zee; dat zijn meer dan zesduizend windturbines. In 2020 zal dat
ongeveer acht keer zoveel zijn, waarmee vier procent van de Europese elektriciteitsbehoefte wordt gedekt.’
Voor het bouwen en onderhouden van die windmolenparken, die steeds verder uit de kust komen te liggen,
zijn snelle en betrouwbare schepen voor transport van personeel en materiaal cruciaal. De verwachting is
dan ook dat SeaZip 3 en 4, die eind maart/begin april 2015 aan onze rederijgroep worden overgedragen, snel
zullen worden verhuurd in de internationale offshore windindustrie. De verhuurpraktijk van deze nieuwe
schepen zal mede maatgevend zijn voor het verdere vlootbeleid van SeaZip Offshore Service. De huidige
ervaringen geven in ieder geval aanleiding om verdere groeiperspectieven te bestuderen.

Bijzondere projecten
Zoals eerder aangegeven, zijn nieuwe verdienmodellen cruciaal voor de toekomst van de rederijgroep en
haar stakeholders. De achterliggende jaren heeft de rederijgroep zich actief geprofileerd als expertisebedrijf
in zowel nautisch als financieel scheepsmanagement. Door de crisis gedwongen, hebben we de afgelopen
periode zeer waardevolle ervaringen opgedaan met de realisatie van herstructurerings- en herfinancieringsconcepten, met het slagen van JR Fleet Fund CV als mijlpaal. JR Shipping biedt marktpartijen het voordeel
van wat we maar even gemakshalve ‘all-in oplossingen’ noemen. Met de kennis en ervaring van onze walorganisatie zijn we in staat om gecompliceerde transitietrajecten tot een goed einde te brengen en daar
vervolgens een follow-up aan te geven in de vorm van gedegen uitvoering van verschillende beheertaken.
In 2014 hebben we met verschillende partijen rond de tafel gezeten en tal van dossierstudies verricht om tot
oplossingen te komen voor bestaande ‘redbare’ schepen van collega-scheepvaartbedrijven. Begin 2015 hebben
deze inspanningen geleid tot een uniek verzoek van een Duitse bank om voor een zestal schepen voorbereidingen te treffen en uitvoering te geven aan een even ingrijpend als delicaat herstructureringsproces.
Met deze prestigieuze opdracht gaat de rederijgroep een nieuwe fase tegemoet als specialist in ‘bijzondere
projecten’.
Een Duitse bank is de projectfinancier van zes 1.118 TEU containerfeeder schepen die, op het moment dat
het verzoek om een herstructureringsadvies onze rederijgroep bereikte, werden geëxploiteerd door collega-rederijbedrijf Universal Marine, dat ook de bijbehorende scheeps-CV’s beheerde. De JR Shipping Groep deed
nog geen zaken met deze bankrelatie. De schepen zijn binnen de markt bekend als de ‘River’-schepen, omdat
ze vernoemd zijn naar grote rivieren. Ze worden wereldwijd ingezet, onder meer in Australië, Azië, MiddenAmerika en het Middellandse Zeegebied. Als gevolg van de aanhoudende crisisomstandigheden kampen ook
deze containerfeeder schepen al langere tijd met significante werkkapitaaltekorten. De betreffende bank heeft
samen met Universal Marine naar oplossingen gezocht, maar men is er de afgelopen periode ondanks diverse

inspanningen niet in geslaagd om een basis te leggen voor een werkbare herstructurering en herfinanciering.
Door de crisis heeft Universal Marine niet alleen haar vloot ingrijpend moeten saneren, maar ook haar walorganisatie. Daarmee raakte de samenhang steeds meer in het gedrang. Hierdoor dreigde ook een faillissement
van de schepen steeds dichterbij te komen. De bank zou haar hypothecaire rechten op de zes schepen kunnen
inroepen, waarmee de faillissementen onherroepelijk zouden zijn en het geïnvesteerd vermogen definitief
verloren zou gaan. Echter, na een zorgvuldige afweging, heeft de bank een andere keuze gemaakt, ingegeven
door de wens om redbare schepen in de vaart te houden nu alles erop wijst dat de crisis zijn laatste fase beleeft.
Om deze ambitie waar te maken, heeft de bank JR Shipping verzocht om de rol van Universal Marine volledig
over te nemen. Dat wil zeggen: het complete commerciële, operationele en financiële beheer over de CV’s en
hun schepen. Onder voorwaarde van deze ingrijpende totale overname, toont deze bank zich bereid verdere
opschorting van aflossingsverplichtingen en facilitering van aanvullende rekening courant kredieten te bieden
om te kunnen blijven voldoen aan verplichtingen aan derden.
De bank heeft aangegeven zaken te willen doen met JR Shipping vanwege eerder bewezen expertise in gecompliceerde herstructureringstrajecten. Met name de realisatie van JR Fleet Fund CV, in 2012, wordt binnen
de scheepvaartindustrie erkend als best practice. De bank staat een soortgelijk scenario voor ogen. Tijdens de
samenstelling van dit jaarverslag is dit proces in een stroomversnelling geraakt. Universal Marine heeft ermee
ingestemd constructief mee te werken aan de door de bank wenselijk en noodzakelijke overdracht. Hiermee is
de weg geëffend voor de eerste fase van het project, de transitiefase. Vennootrelaties van Universal Marine die
in de zes betreffende schepen hebben geïnvesteerd, zijn hier eind februari van op de hoogte gesteld. Inspecteurs
van JR Shipping hebben de schepen bezocht, managementtaken als bevrachting, financieel beheer, bemanningszaken, verzekeringsmanagement, inkoop en technisch management zijn in korte tijd doorgelicht om uiteindelijk
te worden geïntegreerd in de systemen van JR Shipping. Bij het verschijnen van dit jaarverslag heeft de feitelijke
transitie plaatsgevonden en bereidt de rederij-groep zich voor op de tweede, cruciale fase: de ontwikkeling
en uitvoering van een herstructurerings- en herfinancieringsplan voor de zes CV’s, naar het model van JR
Fleet Fund CV, waar in 2012 binnen hernieuwde financiële kaders elf schepen uit de JR Shipping vloot konden
worden ondergebracht. Er zal in 2015 veel aandacht naar deze operatie uitgaan, waarbij een belangrijke rol
is weggelegd voor JR Ship Investments die zich in haar hoedanigheid van fondsbeheerder committeert aan
open overleg met en volledige transparantie naar alle betrokken investeerders.
Voor de rederijgroep en al haar stakeholders brengt deze prestigieuze opdracht veel voordelen met zich mee.
Het scheepsmanagement over de zes ‘River schepen’ verbreedt de omzetbasis en verstevigt daarmee het
fundament onder de rederijgroep. Of het lang verwachte marktherstel in 2015 werkelijk intreedt, valt niet te
voorspellen na alle golfbewegingen van de afgelopen periode. Maar zelfs als de charter- en vracht-tarieven
in onze traditionele marktsegmenten verbeteren, is er nog een zeer lange periode te gaan voordat alle schade
die de crisis heeft aangericht is hersteld en de scheepvaartindustrie weer op een gezonde manier winst gaat
genereren. Daar bereidt JR Shipping zich in 2015 op voor – met volharding, veerkracht en ondernemerschap,
sámen met bestaande en nieuwe investeerders.

Samenvatting
Het eerste kwartaal van 2015 geeft een nauwelijks ander marktbeeld dan dat in boekjaar 2014. Hooguit kan
worden gesteld dat de triple dip lijkt uitgeraasd, want de tarieven zijn sinds half 2014 niet verder verslechterd.
Maar de eerste indrukken van 2015 zijn dat er bij onderhandelingen over nieuwe charter- en vrachttarieven
voor respectievelijk de containerfeeder en multipurpose schepen nog altijd minimale ruimte is voor opwaartse
bijstelling. Charteraars en verladers blijven de markt dicteren, in de wetenschap dat rederijen/charteraars in
een chantabele positie verkeren. Juist nu is het van eminent belang om schepen inzetbaar en zichtbaar te
houden, wat vaak leidt tot acceptatie tegen wil en dank, en vaak tegen beter weten in, van irreële tarieven en
voorwaarden. Ook rederijgroep JR Shipping doet soms pijnlijke concessies, maar het komt voor dat we ons
voortijdig uit onderhandelingen terugtrekken als marktpartijen naar onze inschatting bewust uit zijn op het
afsluiten van wurgcontracten. We zien namelijk ook dat het capaciteitsaanbod afneemt, waardoor onze onderhandelingspositie enigszins zal verbeteren en het geen goede beleidskeuze is om schepen voor langere tijd
vast te leggen onder voorwaarden die op termijn te weinig perspectief bieden. Het vergt in deze tijden moed
om ‘nee’ te zeggen, maar soms is dit de enige manier om terug te keren naar een situatie waarin niet de
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angst maar het gezonde verstand de tarieven gaat bepalen. 2015 zou wel eens het jaar kunnen zijn, waarin dat
gezonde verstand in ieder geval weer meer gewicht in de schaal gaat leggen.
Daar waar de markten voor containerfeeder schepen en multipurpose schepen begin 2015 nog weinig tot
geen progressie lieten zien, geeft de markt voor offshore service schepen die zijn bedoeld voor ondersteuning
van bouw- en onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van windmolenparken op zee reden tot optimisme.
In relatief korte tijd is de innovatieve offshore windindustrie uitgegroeid tot een even volwassen als dynamische
bedrijfstak, waarin internationale marktpartijen de energievoorziening van de toekomst vormgeven. Ook het
Nederlandse bedrijfsleven profiteert in hoge mate van de opkomst van deze industrie. Rederijgroep JR Shipping
is sinds 2010 zichtbaar aanwezig met SeaZip offshore service schepen en we kunnen niet anders dan vaststellen dat het besluit om op deze markt activiteiten te ontwikkelen goed uitpakt. Eind 2014 en begin 2015
hebben geslaagde emissies plaatsgevonden voor SeaZip 3 en 4 schepen die in 2015 worden opgeleverd. Alles
wijst erop dat we hiermee in de loop van 2015 en de daarop volgende jaren sinds lange tijd weer positieve
rendementsrapportages kunnen uitbrengen aan de grote groep bestaande en nieuwe investeerders die het
vertrouwen in deze markt met ons delen. Voor onze rederijgroep helpen de goede omzetperspectieven voor
offshore service schepen het fundament onder onze organisatie te versterken.
In dat opzicht heeft de rederijgroep meer goed nieuws te melden. Begin 2015 hebben onze inspanningen om
new business te creëren door middel van gespecialiseerde scheepsmanagementdiensten aan derden tot een
bijzondere opdracht geleid. De Duitse bankrelatie heeft ons verzocht mee te werken aan een overname- en
herstructureringstraject voor een zestal containerfeeder schepen die voorheen werden beheerd door collegascheepvaartbedrijf Universal Marine. In februari 2015 is dit proces in een stroomversnelling terechtgekomen.
Alle voorbereidingen zijn getroffen om het complete commerciële, operationele en financiële beheer van de
CV’s en hun schepen over te nemen. Investeerders zijn hier intussen van op de hoogte gesteld. Na de eerste
transitiefase, zal JR Shipping werk maken van de tweede, bepalende fase: de realisatie van een herstructurering
volgens het model van JR Fleet Fund CV, waarbij de nadruk ligt op nieuwe, werkbare financiële uitgangspunten
die de CV’s weer enig perspectief bieden. Dit bijzondere project belichaamt een nieuwe mijlpaal in de
bestaansgeschiedenis van JR Shipping en haar stakeholders. De scheepvaartindustrie zal nooit meer dezelfde zijn
als voor de crisis. Onze rederijgroep antwoordt daarop met expertise, maximale wendbaarheid en diversificatie
als nieuwe basis om bestaande investeringen te blijven beschermen en nieuwe investeringen mogelijk te maken.
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JR Shipping was eind 2014 verantwoordelijk voor 15 in exploitatie zijnde containerfeeder
schepen, 5 multipurpose schepen, 2 offshore service schepen en de clipper Stad Amsterdam.
In de vorm van scheepsparticipaties, die de rederijgroep via dochteronderneming JR Ship
Investments op de markt heeft gebracht, nemen circa 3.500 particuliere en zakelijke investeerders deel in de vloot. 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 boekjaar
2014. De algemene ontwikkelingen die in 2014 op de exploitatieresultaten van invloed zijn
geweest, staan uitgebreid beschreven in de voorgaande hoofdstukken.
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 aanhoudende, diep ingrijpende crisisperiode vormen
deze criteria geen reële maatstaf meer. Om een goed inzicht te bieden in de actuele stand
van zaken, zijn de resultaten van 2014 afgezet tegen nieuwe begrotingsuitgangspunten.
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. Vennootrelaties in deze schepen
hebben sindsdien een belang in alle elf bovengenoemde schepen. De bedrijfsresultaten van
JR Fleet Fund CV worden daarom sinds boekjaar 2012 in een nieuwe vorm gepresenteerd.
Sinds eind 2011 neemt een groep investeerders deel in m.s. Hagland Captain en m.s. Hagland
Chief. In opdracht van de Noorse Hagland Group geeft JR Shipping voor deze schepen
uitvoering aan het scheepsmanagement en fondsbeheer. De exploitatieresultaten van deze
schepen zijn daarom opgenomen op de blauwe pagina’s aan het einde van het vlootoverzicht.
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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)
Financier

HSH Nordbank AG

Verstrekte financiering

€ 139.177.467

Voorwaarden

P Looptijd tot ultimo 2019

		

P Rente 2,75%

		

P Kwartaalaflossing vanaf derde kwartaal 2015: € 1.800.000

		

P Indien mogelijk versneld aflossen

Achtergestelde lening JR Shipping

€ 900.000

Resultaat JR Fleet Fund CV
		

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Verschil

Netto omzet

19.190.341

21.943.943

- 2.753.602

Operationele kosten

12.719.948

13.449.909

729.961

Exploitatie resultaat

6.470.393

8.494.034

- 2.023.641

Rentekosten

4.059.378

4.059.378

-

3.600.000

7.200.000

3.600.000

-1.188.985

-2.765.344

1.576.359

Aflossingen
Verandering liquiditeit
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Historie

Kort verslag 2014

Voor elf door HSH Nordbank gefinancierde schepen dreigden er,

De markt voor containerfeeder schepen verkeert nog altijd in zwaar

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

weer. De exploitatiekosten van vrijwel alle schepen in de JR Shipping

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

vloot lagen in 2014 op het gewenste niveau, maar door zeer teleur-

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

stellende tarieven sloeg de balans wederom negatief uit. Het per-

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

spectief voor de oorspronkelijke vennoten in JR Fleet Fund CV is

met HSH Nordbank in overleg getreden. Tijdens dit overleg bleek

daardoor steeds beperkter geworden. De JR Fleet Fund CV kon haar

dat de bank aanstuurde op een collectieve oplossing waar alle elf

aflossingsverplichtingen vanaf september 2014 niet meer nakomen.

schepen bij betrokken zouden zijn. Dit heeft geresulteerd in een

HSH Nordbank is gevraagd in te stemmen met een stand still van

herstructureringsvoorstel dat onder de investeerders op een breed

de aflossingsbetalingen. Gegeven de lening die de bank thans nog

draagvlak bleek te kunnen rekenen. De elf schepen zijn vervolgens

heeft uitstaan op JR Fleet Fund CV, dreigde de bank een groot verlies

als bedrijfseconomische eenheid in JR Fleet Fund CV ondergebracht.

te lijden als zij ervoor zouden kiezen om tot uitwinning van de

Aan de betrokken scheepsfondsen is, naar rato, een aandelenper-

schepen over te gaan. De oorspronkelijke investeerders zouden dan

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

alles verliezen. Echter, na een constructieve dialoog heeft HSH Nord-

de balans van JR Fleet Fund CV ontstaat, kan dit ‘hersteld vermogen’,

bank in het najaar van 2014 besloten om in te stemmen met de

naar rato van het aandeel, aan de elf deelnemende schepen toekomen.

noodzakelijke opschorting van vier aflossingsbetalingen van € 1,8

Van die uiteindelijke bate zullen de deelnemende schepen dan eerst

miljoen. Door de instemming van de bank kon de exploitatie van

de eventuele schulden aan JR Vloot Support CV en de obligatie-

de elf schepen in JR Fleet Fund CV in de (ten derde male) slechter

houders moeten voldoen. Het eventuele restant komt ten goede

geworden markt worden voortgezet. Hiermee is opnieuw een basis

aan de participanten. Zonder realisatie van JR Fleet Fund CV, zouden

voor continuïteit gelegd, maar ook niet meer dan dat. Om op de lange

zes van de elf schepen in 2012 acuut in de problemen zijn geraakt.

duur werkelijk te kunnen spreken van enig herstel van geïnvesteerd

Voor de overige vijf schepen zou de situatie in 2013 precair zijn

vermogen, zal er namelijk eerst sprake moeten zijn van structureel

geworden.

marktherstel. JR Fleet Fund CV kan zich geen nieuwe tegenvallers
meer veroorloven.

Exploitatieresultaat per schip in e
		
Schip

Omzet

Operationele kosten
Begroting 2014
Resultaat 2014

Begroting 2014

Resultaat 2014

Enforcer

1.418.210

1.416.117

1.016.890

1.044.429

Encounter

1.406.915

1.384.803

1.042.687

1.067.755

Energizer

1.275.287

765.390

1.368.408

1.333.489

Endeavor

1.474.607

1.408.544

1.076.615

1.066.724

Endurance

1.478.576

1.349.725

1.037.054

991.367

Ensemble

1.462.806

1.037.798

1.021.566

917.546

Elan

2.046.735

689.126

1.080.975

957.711

Elite

2.174.806

1.962.578

1.010.408

1.026.742

Elysee

2.957.207

2.925.497

1.766.035

1.629.483

Emotion

3.187.738

3.173.920

1.355.566

1.279.018

Empire

3.061.056

3.076.842

1.673.705

1.369.287
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M.S. EXPANSA

Charternaam

Belangrijkste gegevens				Capaciteiten

Expansa

Lengte over alles

99,98 m

Tonnage

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

2.920 GT
1A

Dienstsnelheid

Containerstelplaatsen

340 TEU

68

					Koelcontainer aansluitingen

100

Historie

Kort verslag 2014

Mei 2001 is de Expansa nieuw opgeleverd door Scheepswerf Bijlsma

Sinds begin 2014 vaart de Expansa tussen Nederland en Engeland

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

voor charteraar A2B-Online en verdiende van 28 januari tot 28 juli

een hoge dienstsnelheid, gunstige laadcapaciteit en de hoogste ijs-

2014 € 2.650,- bruto per dag; van 28 juli tot 26 augustus 2014 € 2.800,-

klasse. Vanaf het begin is de Expansa door JR Shipping geëxploi-

bruto per dag; van 26 augustus 2014 tot begin 2015 € 2.875,- bruto

teerd binnen m.s. Expansa Scheepvaartbedrijf CV ‘oude stijl’. Op

per dag. In technisch opzicht heeft het schip naar verwachting ge-

29 september 2005 heeft JR Besloten Vlootfonds I CV de exploitatie

presteerd. De exploitatiekosten liggen dan ook in lijn met de nieuwe

overgenomen. Deze CV heeft tevens de exploitatie overgenomen

begrotingsuitgangspunten voor 2014. Echter, door de opnieuw ver-

van de Externo.

slechterde marktomstandigheden bleef een faillissement van de Expansa
in de lucht hangen. Dit faillissement kon alleen worden voorkomen
door in te stemmen met een verkoop van de Expansa aan de huidige
huurder. De Expansa is begin 2015 aan de nieuwe eigenaar overgedragen.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

7.080.483

Financiers

Totale investering

7.380.000

Schuld ING Bank NV

Vreemd vermogen

4.100.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

999.422

Eigen vermogen

3.280.000

Schuld Obligatielening (incl. rente)

261.635

Vreemd vermogen (extra)

200.000

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2005
Resultaat

ING Bank NV

Totaal vreemd vermogen

2.656.667

3.917.724

212

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Verschil

Netto omzet

733.532

817.294

- 83.762

Operationele kosten

930.822

940.247

9.425

Exploitatieresultaat

- 197.290

- 122.953

- 74.337

Rentekosten

216.976

208.132

- 8.844

Aflossingen

-

-

-

- 414.266

- 331.085

- 83.181

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen

Werkelijk 2014		
3.917.724

Winstuitkeringen cumulatief

1.213

Vaardagen cumulatief

2.804
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M.S. EXTERNO

Charternaam

Belangrijkste gegevens				Capaciteiten

Bermuda Islander

Lengte over alles

99,98 m

Tonnage

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

2.920 GT
1A

Dienstsnelheid

Containerstelplaatsen

340 TEU

80

					Koelcontainer aansluitingen

100

Historie

Kort verslag 2014

De Externo is in september 2001 nieuw opgeleverd door Scheeps-

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

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

naam Bermuda Islander. Tot 12 januari 2014 verdiende m.s. Externo

beschikt over een hoge dienstsnelheid, gunstige laadcapaciteit en de

€ 3.500,- bruto per dag. Van 12 januari 2014 tot begin 2015 is het

hoogste ijsklasse. Vanaf het begin is de Externo door JR Shipping

schip verhuurd tegen € 3.400,- bruto per dag. In technisch opzicht

geëxploiteerd binnen m.s. Externo Scheepvaartbedrijf CV ‘oude stijl’.

is de exploitatie in 2014 naar tevredenheid verlopen. De exploitatie-

JR Besloten Vlootfonds I CV heeft op 29 september 2005 de ex-

kosten liggen dan ook in lijn met de nieuwe begrotingsuitgangs-

ploitatie over-genomen. Deze CV heeft tevens de exploitatie over-

punten voor 2014. Echter, door de verslechterde marktomstandig-

genomen van de Expansa.

heden bleef er sprake van een reële faillissementsdreiging. Dit kon
alleen worden voorkomen door in te stemmen met een overdracht
van de Externo aan de huidige huurder. De Externo is begin 2015
aan de nieuwe eigenaar overgedragen.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

7.230.294

Financiers

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

ING Bank NV

Totaal vreemd vermogen

2.261.429
0
0
2.261.429

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Verschil

1.095.713

1.154.467

- 58.754

Operationele kosten

909.933

893.551

- 16.382

Exploitatieresultaat

185.780

260.916

- 75.136

Rentekosten

86.338

107.500

21.162

Aflossingen

-

-

-

99.442

153.416

- 53.974

Verandering liquiditeit
		
Kengetallen
Stand vreemd vermogen

Werkelijk 2014
2.261.429

Winstuitkeringen cumulatief

1.212

Vaardagen cumulatief

3.146
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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 2014

Het m.s. Evolution is in december 1996 opgeleverd door YVC IJssel-

De Evolution voer tot 23 mei 2014 voor charteraar Hanjin Shipping

werf. Het ontwerp van dit schip is in 1998 gewaardeerd met de Schip

tegen € 6.499,- bruto per dag. Vervolgens is in Bremerhaven de ge-

van het Jaar Prijs door de KNVTS. De Evolution beschikt over een

plande onderhoudsbeurt aan de stuurboord hoofdmotor uitgevoerd.

gunstige laadcapaciteit, een hoge dienstsnelheid en ijsklasse 1A. Op

De werkzaamheden zijn begin juni 2014 afgerond. Na twee maanden

14 december 2004 heeft rederijgroep JR Shipping de Evolution (voor-

zonder omzet heeft de Evolution van 26 juli tot 13 augustus 2014

heen varend onder de naam Sea Baltica) overgenomen van een

voor charteraar Boluda Lines kunnen varen tegen € 6.825,- bruto

Nederlandse collega-rederij. Begin 2014 kon er melding gemaakt

per dag. In augustus en in september 2014 heeft de Evolution in

worden van een geslaagde uitgifte van m.s. Evolution Obligaties,

Rotterdam gelegen, in afwachting van een nieuw, passend vervolg-

bedoeld om de scheepshypotheek op het containerfeeder schip

contract. Sinds 4 oktober 2014 is het schip verhuurd aan charteraar

Evolution af te kopen. Voor m.s. Evolution Scheepvaartbedrijf CV

Evergreen voor een periode tot minimaal 5 april en maximaal 20

is door deze herfinanciering een verbeterde solvabiliteit ontstaan.

mei 2015. De Evolution verdient gedurende deze periode € 5.400,bruto per dag.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

16.340.836

Financiers

Totale investering

17.150.000

Obligatielening m.s. Evolution

2.500.000

Vreemd vermogen

10.000.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

1.003.494

Eigen vermogen

7.150.000

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2004
Resultaat

456

Schuld Obligatielening (incl. rente)
Totaal vreemd vermogen

612.670
4.116.164

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Verschil

Netto omzet

1.239.262

2.126.949

- 887.687

Operationele kosten

1.230.076

1.384.601

154.525

9.186

742.348

- 733.162

Rentekosten

293.146

269.504

- 23.642

Aflossingen

-

-

-

- 283.960

472.844

- 756.804

Exploitatieresultaat

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen

Werkelijk 2014
4.116.164

Winstuitkeringen cumulatief

4.050

Vaardagen cumulatief

3.367
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M.S. EVIDENCE

Charternaam

Belangrijkste gegevens				

Capaciteiten

Evidence

Lengte over alles 145,70 m

Tonnage

Containerstelplaatsen

Exploitatie

Breedte

23,39 m

IJsklasse

11,70 m

Dienstsnelheid

m.s. Evidence Scheepvaartbedrijf CV Holte tot dek
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 2014

Het m.s. Evidence is in mei 1997 opgeleverd door YVC IJsselwerf.

Tot 13 februari 2014 verdiende de Evidence € 7.000,- bruto per dag

Het ontwerp van dit schip is in 1998 gewaardeerd met de Schip

bij charteraar Boluda Lines. Van 13 februari 2014 tot 13 februari

van het Jaar Prijs door de KNVTS. De Evidence beschikt over een

2015 verdiende het schip € 6.825,- bruto per dag. Van 13 februari

gunstige laadcapaciteit, een hoge dienstsnelheid en ijsklasse 1A. Op

2015 tot 13 februari 2016 verdient de Evidence € 6.600,- bruto per

7 december 2004 heeft rederijgroep JR Shipping de Evidence (voor-

dag. Dit tarief ligt structureel hoger dan de tarieven die bij vergelijk-

heen varend onder de naam Sea Nordica) overgenomen van een

bare schepen in de huidige markt gerealiseerd kunnen worden. Daar

Nederlandse collega-rederij. Begin 2014 kon er melding gemaakt

staat echter wel tegenover dat de Evidence aan de voorwaarden van

worden van een geslaagde uitgifte van m.s. Evidence Obligaties,

een Spanish host trade moet voldoen. De bemanningskosten van de

bedoeld om de scheepshypotheek op het containerfeeder schip

Evidence zijn daardoor hoger. Daarnaast is nog een deel van de

Evidence af te kopen. Voor m.s. Evidence Scheepvaartbedrijf CV is

gemaakte projectkosten voor de uitgifte van m.s. Evidence Obligaties

door deze herfinanciering een verbeterde solvabiliteit ontstaan.

in boekjaar 2014 gevallen. Ook moesten er in 2014 diverse onvoorziene reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden.
Door de bovenstaande zaken zijn de totale exploitatiekosten van de
Evidence hoger uitgevallen dan de begrotingsuitgangspunten.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

16.344.744

Financiers

Totale investering

17.150.000

Obligatielening m.s. Evidence

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

Schuld Obligatielening (incl. rente)
Totaal vreemd vermogen

2.375.000
718.239
3.093.239

Werkelijk 2014

Begroting2014

Netto omzet

2.197.998

2.180.680

17.318

Operationele kosten

1.394.047

1.248.404

- 145.643

Exploitatieresultaat

803.951

932.276

- 128.325

Rentekosten

253.213

236.550

- 16.663

Aflossingen

-

-

-

550.738

695.726

- 144.988

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen

Werkelijk 2014
3.093.239

Winstuitkeringen cumulatief

3.775

Vaardagen cumulatief

3.497

Verschil
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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

4.750 ton

Ruiminhoud

204.825 cuft

Containerstelplaatsen

38 stuks

Historie

Kort verslag 2014

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

Het m.s. Esprit wordt voornamelijk voor losse reisbevrachting

India, een compact multipurpose schip met flexibele beladings-

ingezet. Geconcludeerd kan worden dat het schip binnen de ge-

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

geven omstandigheden in 2014 redelijk goed heeft gepresteerd.

ontworpen voor de Europese markt. Het schip kan worden ingezet

De omzet was weliswaar nog steeds lager dan wat onder ‘gemid-

voor het transport van diverse soorten droge lading, variërend van

delde marktomstandigheden’ haalbaar zou moeten zijn, ten op-

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

zichte van vergelijkbare schepen van collega-rederijbedrijven

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

waren de inkomsten ‘bovengemiddeld’. Er hebben zich in opera-

ducten. Het ontwerp van m.s. Esprit is zeer modern, wat het schip

tioneel opzicht geen afwijkende zaken voorgedaan. De exploita-

unieke concurrentievoordelen geeft ten opzichte van andere mul-

tiekosten liggen dan ook in lijn met de nieuwe begrotingsuit-

tipurpose schepen.

gangspunten voor 2014.

		

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

7.150.000

Financiers

Totale investering

7.625.000

Schuld ING Bank NV

Vreemd vermogen

5.550.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

-

Schuld Obligatielening (incl. rente)

-

Achtergestelde lening

200.000

Eigen vermogen

2.075.000

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2009

ING Bank NV

Totaal vreemd vermogen

5.640.092

5.640.092

375

			
Resultaat
Netto omzet

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Verschil

1.024.747

1.106.415

- 81.668

Operationele kosten

971.008

980.651

9.643

Exploitatieresultaat

53.739

125.764

- 72.025

Rentekosten

288.066

195.000

- 93.066

Aflossingen

-

-

-

- 234.327

- 69.236

- 165.091

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen
Winstuitkeringen cumulatief
Vaardagen cumulatief

Werkelijk 2014
5.640.092
1.262
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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

4.750 ton

Ruiminhoud

204.825 cuft

Containerstelplaatsen

38 stuks

Historie

Kort verslag 2014

In augustus 2011 is de Estime opgeleverd door de Chowgule werf

Het m.s. Estime wordt voornamelijk voor losse reisbevrachting

in India, een compact multipurpose schip met flexibele beladings-

ingezet. Geconcludeerd kan worden dat het schip binnen de ge-

mogelijkheden. Het schip met een draagvermogen van 4.750 ton,

geven omstandigheden in 2014 redelijk goed heeft gepresteerd.

is ontworpen voor de Europese markt. Het schip kan worden inge-

De omzet was weliswaar nog steeds lager dan wat onder ‘gemid-

zet voor het transport van diverse soorten droge lading, variërend

delde marktomstandigheden’ haalbaar zou moeten zijn, ten op-

van bulkladingen als ertsen en granen, projectladingen als buizen,

zichte van vergelijkbare schepen van collega-rederijbedrijven waren

constructies en bladen voor windturbines, tot zware lading en

de inkomsten ‘bovengemiddeld’. In technisch opzicht heeft het

hout-producten. Het ontwerp van m.s. Estime is zeer modern,

schip naar verwachting gepresteerd. De exploitatiekosten liggen

wat het schip unieke concurrentievoordelen geeft ten opzichte

dan ook in lijn met de nieuwe begrotingsuitgangspunten voor 2014.

van andere multipurpose schepen.
		

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

7.245.000

Financiers

Totale investering

7.720.000

Schuld ING Bank NV

Vreemd vermogen

5.550.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

-

Schuld Obligatielening (incl. rente)

-

Achtergestelde lening

200.000

Eigen vermogen

2.170.000

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2009
Resultaat
Netto omzet

ING Bank NV

Totaal vreemd vermogen

5.640.092

5.640.092

394

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Verschil

1.025.730

1.104.425

- 78.695

Operationele kosten

905.002

975.501

70.499

Exploitatieresultaat

120.728

128.924

- 8.196

Rentekosten

285.969

197.000

- 88.969

Aflossingen

-

-

-

- 165.241

- 68.076

- 97.165

Verandering liquiditeit
Kengetallen
Stand vreemd vermogen
Winstuitkeringen cumulatief
Vaardagen cumulatief

Werkelijk 2014
5.640.092
1.231
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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 2014

De Hagland Captain is in juni 2012 opgeleverd door de Chowgule

Voor de Hagland Captain is een meerjarig verhuurcontract gesloten

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

dat op 2 juli 2012 is gaan lopen. Het schip is tot minstens 2 juli 2015

draagvermogen van 4.500 ton. Mede door de uitrusting met een

verhuurd aan Hagland Bulk Shipping AS voor een bruto dag-

over het dek rijdende kraaninstallatie, waarmee ladingen autonoom

opbrengst van € 5.350,-. In technisch opzicht heeft het schip in 2014

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

naar verwachting gepresteerd.

geschikt voor de Noorse kustvaart. Maar ook op de reguliere Europese markt voor multipurpose schepen heeft de Hagland Captain
unieke concurrentievoordelen. In opdracht van de Noorse Hagland
Group wordt 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

Vreemd vermogen

6.400.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

-

Schuld Obligatielening (incl. rente)

-

Achtergestelde lening

400.000

Eigen vermogen

2.037.500

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2009
Resultaat

388

DNB Bank ASA

Totaal vreemd vermogen

5.517.242

5.517.242

		

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Verschil

Netto omzet

1.881.615

1.913.577

- 31.962

Operationele kosten

1.017.213

1.007.966

- 9.247

Exploitatieresultaat

864.402

905.611

- 41.209

Rentekosten

221.443

220.000

- 1.443

Aflossingen

441.379

441.379

-

Verandering liquiditeit

201.580

244.232

42.652

Kengetallen
Stand vreemd vermogen
Winstuitkeringen cumulatief
Vaardagen cumulatief

Werkelijk 2014
5.517.242
0
898
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M.S. HAGLAND CHIEF

Charternaam

Belangrijkste gegevens				

Capaciteiten

Hagland Chief

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 2014

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

Voor de Hagland Chief is een meerjarig verhuurcontract gesloten

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

dat op 14 juli 2012 is gaan lopen. Het schip is nu tot minstens 14

compact multipurpose schip met een draagvermogen van 4.500

juli 2015 verhuurd aan Hagland Bulk Shipping AS voor een bruto

ton. Mede door de uitrusting met een over het dek rijdende kraan-

dagopbrengst van € 5.350,-. In technisch opzicht heeft het schip

installatie, waarmee ladingen autonoom en snel kunnen worden

in 2014 naar verwachting gepresteerd. Echter, eind april 2013 is

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

er een grote schade aan de Hagland Chief ontstaan waarover in

kustvaart. Maar ook op de reguliere Europese markt voor multipur-

het boekjaar 2014 nog een laatste verrekening heeft plaatsgevon-

pose schepen heeft de Hagland Chief unieke concurrentievoorde-

den. Hierdoor zijn de totale operationele kosten hoger uitgeval-

len. In opdracht van de Noorse Hagland Group wordt het scheeps-

len dan het begrotingsuitgangspunt voor 2014.

management 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

Vreemd vermogen

6.400.000

Schuld JR Vloot Support CV (incl. rente)

-

Schuld Obligatielening (incl. rente)

-

Achtergestelde lening

400.000

Eigen vermogen

2.037.500

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2009

DNB Bank ASA

Totaal vreemd vermogen

5.517.242

5.517.242

388

			
Resultaat

Werkelijk 2014

Begroting 2014

Verschil

Netto omzet

1.883.977

1.913.577

- 29.600

Operationele kosten

1.029.403

1.007.616

- 21.787

Exploitatieresultaat

854.574

905.961

- 51.387

Rentekosten

216.410

220.000

3.590

Aflossingen

441.379

441.379

-

Verandering liquiditeit

196.785

244.582

- 47.797

Kengetallen
Stand vreemd vermogen
Winstuitkeringen cumulatief
Vaardagen cumulatief

Werkelijk 2014
5.517.242
0
772
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