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JR SHIPPING ANNO NU

2015

VISIE, FEITEN EN CIJFERS
Met dit jaarbericht beschrijft en analyseert rederijgroep JR Shipping relevante ontwikkelingen op de
verschillende scheepvaartmarkten en binnen de bedrijfsvoering in het jaar 2015. De diverse hoofdstukken
bieden een terugblik op de marktomstandigheden, de vlootprestaties, de investeringsprojecten en -mogelijkheden en het hiermee samenhangende rederijbeleid. De informatie wordt afgesloten met een vooruitblik
naar 2016 en een gedetailleerd vlootoverzicht.
Aan de samenstelling van JR Shipping Anno Nu 2015 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 2016
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 multipurpose schepen, besluit 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 containerfeeder
schepen, variërend in capaciteit van 340 tot 1.440 TEU.
Tot het crisisjaar 2008 profiteren de rederij en haar investeerders van goede exploitatieopbrengsten. De
crisis luidt echter een nooit eerder vertoond tariefverval in. De exploitatieopbrengsten dalen tot ver onder
kostprijsniveau. Aanvankelijk weet de rederijgroep tijdig voldoende crisismaatregelen te treffen om te
voorkomen dat schepen failliet gaan. In 2012 zijn enkele faillissementen onvermijdelijk, maar JR Shipping
weet de meeste containerfeeder schepen met adequaat crisismanagement tot op heden door de crisis te
loodsen.
In 2010 kiest de rederij voor marktdiversificatie. De containerfeeder vaart blijft een belangrijke kernactiviteit,
maar daarnaast keert JR Shipping met nieuwe activiteiten terug naar de markt voor multipurpose schepen.
Ook wordt zusterbedrijf SeaZip Offshore Service opgericht, dat zich toelegt op de groeimarkt voor windmolenparken op zee.
Speerpunten in het diversificatiebeleid zijn:
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
Tot begin 2012 vertegenwoordigt de JR Shipping 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 verdampt. Anno 2015 laat de
actuele waarde van de vloot zich onmogelijk nog 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, houdt haar investeerders systematisch op de hoogte van de ontwikkelingen onder meer via haar jaarverslagen, maar ook door middel van periodieke nieuwsbrieven.
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Van de directie

SPEERPUNT: VEERKRACHTIG ONDERNEMERSCHAP
Als we al iets hebben geleerd van de crisis, is het dit: om onder het huidige gesternte te overleven in de
scheepvaartindustrie, is een haast magische veerkracht vereist. Economische en geopolitieke ontwikkelingen
zijn zo grillig en onvoorspelbaar geworden, dat er nauwelijks meerjarenbeleid op geschreven kan worden.
Op iedere zucht van verlichting bij het geringste marktherstel, volgt maar al te vaak direct weer teleurstelling
en beleidsbijstelling als gevolg van een volgende dip. Dat hebben we in 2011 meegemaakt, in 2013 en in 2014.
Met 2015 beleefde onze rederijgroep sinds tijden een redelijk stabiel en zelfs lonend jaar. Dat was deels te
danken aan verbeteringen in onze core business en eigen vloot, maar zeker ook aan de realisatie van een
prestigieus project dat zich als gevolg van de crisis aandiende. Er zullen nog veel van dergelijke projecten
volgen, is onze verwachting.
Ligt de crisis definitief achter ons? We zouden het graag geloven, maar houden een flinke slag om de arm. De
markt voor containerfeeder schepen krabbelde duidelijk op in 2015. Tariefherstel was nog bescheiden, maar
leek structureel. In de markt voor multipurpose schepen zit nog nauwelijks beweging. Hier sleept de recessie
zich voort. De enige scheepvaartmarkt die zich aan de crisis niets gelegen laat liggen, is die waarop onze
SeaZip service schepen voor windmolenparken op zee opereren. Dat we die markt in 2010 vanuit veerkrachtig
ondernemerschap tot één van onze speerpunten hebben benoemd, was een goede greep. De prestaties van
de SeaZip Service schepen zijn een lichtpunt. Ook investeerders zijn overtuigd van de perspectieven van
deze markt, gezien het succesvolle verloop van onze SeaZip investeringsprojecten. Dankzij dit goede verloop
kunnen wij in 2016 nog eens twee nieuwe service schepen in exploitatie nemen.
Zoals gezegd, was 2015 voor onze rederij een stabiel en lonend jaar. Voor het eerst sinds lange tijd sloten we
een boekjaar af met een positief resultaat. We konden zelfs besluiten tot vervroegde aflossing van onze in
2011 uitgeschreven obligatielening die investeerders gedurende de looptijd telkens stipt 8% rentevergoeding
opleverde. Het besluit om onze rederijgroep te profileren als kennispartner op het gebied van herstructureringsen managementprojecten wierp in 2015 na een lange aanloopperiode zijn vruchten af. Na een reeks succesvolle kleinere managementdiensten voor derden, verwierven we begin 2015 de eerste echt omvangrijke opdracht
binnen dit voor ons nieuwe verdienmodel. Dit zou wel eens het een belangrijke doorbraak kunnen zijn.
De omstandigheden in de scheepvaartindustrie zijn namelijk dusdanig dat ingrijpende herstructureringsen managementprojecten zich in 2016 in versterkte en versnelde mate zullen aandienen. Want om de vraag
of de crisis definitief achter ons ligt alsnog te beantwoorden: nee. De crisis heeft een venijnige staart. Veel
scheepvaartondernemingen opereren in ‘geleende tijd’ en moeten in 2016 op de een of andere manier bewegen
om toekomstperspectief te hebben. Voor zorgwekkende aantallen schepen geldt dat ze als gevolg van betalingsproblemen in handen van bankorganisaties zijn gevallen, die er letterlijk mee in hun maag zitten. Wat in 2015
is begonnen – een zeer ingrijpende transformatie van de scheepvaartindustrie – zet zich in 2016 in verhevigde
mate voort. 2016 zal de scheepvaartgeschiedenis ingaan als het jaar van de zeer grote veranderingen.
Wat is onze rol in deze transitiefase? We zijn op dit moment voldoende toegerust en solvabel om onze core
business volgens onze hoge kwaliteitsstandaarden uit te voeren en onze positie op onze kernmarkten te
bestendigen en zelfs te verbeteren. Daarnaast hebben wij in 2015 ons internationale visitekaartje afgegeven
als specialist en partner in gecompliceerde herstructureringsprojecten. Dat bleef niet ongezien. Met diverse
bankorganisaties, collega-rederijen en scheepswerven zijn we in gesprek over uiteenlopende uitdagingen.
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Om voor de uitvoering van herstructureringsprojecten in aanmerking te komen, zijn veerkracht en snelheid
van reageren van doorslaggevende betekenis. Ook zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op
financiële draagkracht, ofwel als continuïteitsgarantie, ofwel vanuit de wenselijkheid om actief en risicodragend
in projecten te participeren. Om ons ook in die zin optimaal veerkrachtig te kunnen tonen, hebben wij begin
2016 besloten een nieuwe obligatielening met een jaarrente van 7% uit te schrijven. De titel boven deze inleiding is ontleend aan het motto dat we aan het uitschrijven van onze JR Shipping Obligaties 2016 hebben
meegegeven: Meer veerkracht, meer perspectieven. Dat geldt niet alleen voor onze organisatie, maar vooral
ook voor alle investeerders die blijven geloven in de veerkracht van onze rederijgroep én in de scheepvaartindustrie die Nederland groot heeft gemaakt.
Harlingen, april 2016

Jan Reier Arends
Directie JR Shipping BV

Sander Schakelaar
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1		 MARKTKLIMAAT 2015
De weg omhoog lijkt in 2015 eindelijk hervonden. De markt voor containerfeeder schepen
is het dieptepunt voorbij. De resultaten van onze multipurpose schepen herstelden iets,
maar de markt zit nog steeds in een impasse. De markt voor offshore wind service schepen
ontwikkelde zich naar verwachting, al trad de aanloop naar de winter iets eerder in dan
gebruikelijk, doordat veel grotere installatieprojecten vrijwel tegelijkertijd werden afgerond.
De markt voor specialistische managementdiensten en bijzondere projecten begon zich
in 2015 steeds markanter af te tekenen en zal uitgroeien tot factor van belang. Met het
management over zes schepen in opdracht van een Duitse bank – de ‘River-schepen’ –
gaf JR Shipping haar visitekaartje af op deze internationale markt.

De scheepvaartmarkten waarop JR Shipping van oudsher actief is, de containerfeeder en multipurpose vaart,
werden vanaf eind 2013 tot eind 2014 getroffen door de gevreesde triple dip. Positieve berichten over
economische groei ten spijt, verslechterde de situatie in de markt voor containerfeeder schepen eind 2013
opnieuw. In het najaar van 2014 trad een lichte verbetering in. De tarieven bleven slecht, maar er kwam meer
beweging in de markt. De kentering was nog te fragiel om er zinvolle voorspellingen op te baseren, echter
het leek erop dat de trend naar een iets verbeterd marktevenwicht in de eerste maanden van 2015 doorzette.
Dit was inderdaad het geval. Ook in de verdere loop van 2015 trad een lichte, maar structurele verbetering
in. Met een slag om de arm, gezien de aanhoudende onrust op het wereldtoneel, kunnen we stellen dat de
containerfeeder vaart zijn dieptepunt achter zich heeft. Maar oplettendheid blijft geboden. Met name de intercontinentale containervaart blijft sterk onder druk staan. Hier is al langere tijd sprake van overcapaciteit.
Ondanks dat, is in 2015 een nieuw record aan capaciteit in de vorm van nieuwe grote schepen aan de
bestaande vloot toegevoegd. Na de recordjaren 2008 en 2014, waarin respectievelijk 1,52 miljoen en 1,46 miljoen
TEU aan extra capaciteit werd geleverd, gaat 2015 daar nog eens overheen met een totaal aan 1,71 miljoen TEU,
verdeeld over 212 nieuwe schepen. Dit is een stijging van 8,3%. Ruim 55% van de nieuwe opgeleverde containerschepen heeft een capaciteit van meer dan 10.000 TEU. De markt kan dit onmogelijk absorberen. Kijken we
naar het marktklimaat van 2015, dan levert dat een zorgelijk beeld op. In het segment van 3.000 tot 4.000 TEU
lag 10% van de vloot stil. Ook in de diverse segmenten van 5.000 – 13.000 TEU was het percentage schepen
zonder emplooi hoog. De markt zit nog middenin een ingrijpende herrangschikking. Posities worden zwaar
bevochten door middel van fusies en overnames en het is de vraag wie als sterksten uit de strijd gaan komen
en welke invloed dat zal hebben op de inzet van schepen.
Over het algemeen leidt schaalvergroting door fusies en overnames tot een trend naar de inzet van schepen
die grotere volumes aankunnen, ook op regionale vaarroutes die eerder het exclusieve terrein waren van
gespecialiseerde aanbieders van feeder diensten. De concurrentie neemt hierdoor toe. Echter, de aanbieders
van grotere schepen lopen tegen een grens aan, bijvoorbeeld: de fysieke beperking van het Kielerkanaal.
Schepen die groter zijn dan 1.400 TEU kunnen hier simpelweg niet doorheen als ze vol beladen zijn. Door
hogere havenkosten en langere vaartijden zullen de grotere schepen sterk aan concurrentiekracht inleveren,
zéker bij de aanhoudend lage chartertarieven die ervoor zorgen dat efficiënt en economisch varen een absolute
noodzaak is. Hier liggen goede kansen voor containerfeeder schepen tot 1.400 TEU, waarvan er de afgelopen
crisisjaren veel noodgedwongen uit de vaart zijn genomen. Er wordt op termijn zelfs een onbalans voorspeld
in het voordeel van eigenaren van schepen in deze capaciteitsklassen. Maar laten we daar nog niet op vooruit
lopen.
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Markt voor containerfeeder schepen
Op het internationale toneel van de containerfeeder vaart zijn de verschillen per vaargebied en capaciteitsklasse aanzienlijk. In algemene zin kunnen we stellen dat de verdienperspectieven voor kleinere schepen 750 tot 1.400 TEU - relatief het meest verbeterden. Dit is opmerkelijk, omdat juist deze schepen de afgelopen
jaren sterk te lijden hebben gehad onder de crisis. De tarieven stegen iets, er was meer onderhandelingsruimte, schepen zijn voor langere tijd vastgelegd. Charteraars lijken zich te realiseren dat de geslonken capaciteit
een nieuwe werkelijkheid met zich meebrengt, waarin zij de markt niet langer ten koste van alles kunnen
dicteren. Voor de 750 TEU schepen, die zich in 2014 in zwaar weer bevonden, konden betere tarieven worden gerealiseerd. De 1.000 TEU schepen deden het zelfs nog iets beter. Dat ook de Baltic Max (1.400 TEU)
schepen enigszins in de lift zaten, blijkt uit het nieuwe chartercontract dat in 2015 voor m.s. Elysee kon
worden afgesloten, met een betere tariefstelling en voor de relatief lange periode van 12 maanden. Overigens
zij hierbij opgemerkt dat de tarieven voor alle containerfeeder schepen nog altijd zorgwekkend laag zijn en
nog ver verwijderd van het historische gemiddelde van voor de crisis. Schepen die varen binnen dollarcontracten profiteerde in 2015 van de gunstige dollarkoers ten opzichte van de euro. Daar staat echter tegenover
dat niet-Nederlandse bemanningsleden in dollars worden uitbetaald, wat een stijging in de exploitatiekosten
veroorzaakte. Meer hierover in hoofdstuk 3, De Vlootperformance.
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Ontwikkeling chartertarieven containerfeeders in $/dag
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Bron: Confeeder Shipping & Chartering, januari 2016
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Het boekjaar 2015 begon goed voor de containerfeeder markt, maar de tarieven vlakten tijdens de zomer iets af.
Dit was niet zorgwekkend, maar geeft wel aan hoe fragiel de situatie blijft. De economische situatie in Europa,
het belangrijkste vaargebied voor onze rederij, is met uitzondering van Rusland en de direct omliggende
landen, weliswaar redelijk stabiel, maar grote vraagstukken als de verstoorde relatie met Rusland, de terreurdreiging en de vluchtelingenproblematiek, kunnen het huidige economische evenwicht gemakkelijk weer
verstoren. De wereldhandel ontwikkelt zich gestaag, echter de economische prestaties van China dempen
het optimisme. Als rederijbedrijf moeten we leven met de werkelijkheid van ups en downs, maar ook met de
vaste overtuiging dat er onze huidige containerfeeder vloot toekomst heeft, mits we met maximale veerkracht
blijven ondernemen.

Markt voor multipurpose schepen
In de markt voor het type multipurpose schepen dat JR Shipping in de vaart heeft, m.s. Esprit en Estime, elk
met een tonnage van 2984 GT en een draagvermogen van 4.750 ton, zit nog steeds weinig beweging of vooruitgang. Het is of deze van oudsher juist tamelijk stabiele markt op slot zit. 2015 liet weliswaar een licht
herstel van de netto resultaten zien, maar niet significant genoeg om te stellen dat ook op deze markt het
dieptepunt achter ons ligt. De tarieven lagen in 2015 nog steeds circa 30% onder het realistische marktgemiddelde van voor de crisis. De multipurpose vaart is in de crisis minder hard en dramatisch onderuit
gegaan dan de containerfeeder vaart, maar het lage tariefniveau lijkt nu hardnekkiger. Er is één lichtpunt. De
brandstofkosten lagen in 2015 opmerkelijk laag. De multipurpose schepen van JR Shipping, die varen op de
spotmarkt, waar reiskosten voor rekening van de scheepseigenaar zijn, profiteren daarvan. Dankzij hun
brandstofefficiency hebben ze bovendien een goede concurrentiepositie ten opzichte van vergelijkbare schepen,
maar dat neemt niet weg dat de verdiensten ook in 2015 ver beneden peil lagen.

Markt voor offshore service schepen
Een markt die weinig invloed van de crisis ondervindt, is de markt van service schepen die varen ter ondersteuning van aanleg en onderhoud van windmolenparken aan zee. De dynamiek van deze internationale
markt laat zich nauwelijks meer afremmen. Daarvoor zijn de belangen van investeerders te groot. Dit neemt
niet weg dat de vraag naar service schepen per jaar en zelfs per kwartaal kan fluctueren, zoals in 2015 is gebleken. Maar dat de vraag zal blijven toenemen, is zeker.
Sinds 2014 zit de markt voor offshore service schepen in een stroomversnelling. Met als belangrijkste aanjager:
het brede besef dat conventionele energie plaats moet maken voor hernieuwbare energie en de bindende
afspraken die daar in Europees verband over gemaakt zijn. De vraag naar schepen die ondersteuning bieden bij
de aanleg van windmolenparken en het onderhoud van gerealiseerde parken, blijft zich gunstig ontwikkelen.
Parken komen steeds verder uit de kust te liggen en nemen in omvang toe. De vraag spitst zich daarom toe
op grotere, onder klasse gebouwde service schepen.
Vrijwel alle beschikbare service schepen waren het grootste deel van 2015 tegen goede tarieven verhuurd.
Enkele schepen van onze rederijgroep hebben zelfs met regelmaat dubbele diensten (24/7) gedraaid. Het
zwaartepunt lag in de eerste helft van 2015, met de oplevering van een reeks grotere windmolenparken. Na
september liep de ‘vraag van het moment’ iets terug, wat is veroorzaakt door het feit dat meerdere parken
nagenoeg tegelijkertijd hun opleveringsfase hebben bereikt. Door deze samenloop van omstandigheden is de
winterperiode, die zich op de markt van windmolenparken op zee kenmerkt door verminderde activiteiten,
eerder ingevallen dan gebruikelijk is. Relatief veel schepen kwamen daardoor al in oktober stil te liggen. Dit
neemt niet weg dat het marktklimaat onveranderd gunstig is en dat de vraag naar grotere service schepen
blijft groeien. De intensiteit waarmee schepen zullen worden ingehuurd, zal echter ieder jaar wisselen, wat
inherent is aan de dynamiek van deze markt.
Kijken we naar 2015 in cijfers en aantallen, dan kunnen we één conclusie trekken: de offshore windindustrie
heeft wederom grote stappen gezet. Er werd voor € 13,3 miljard in de markt geïnvesteerd en 3.019 MW aan
capaciteit aan het operationele netwerk toegevoegd. In totaal zijn 419 nieuwe windturbines geïnstalleerd,
verdeeld over diverse parken. Duitsland gold ook in 2015 als de absolute motor van de offshore windenergieindustrie, het Verenigd Koninkrijk en Nederland stonden respectievelijk op de tweede en derde plaats. Van
alle projecten is ruim 86% gerealiseerd op de Noordzee. De meest vooraanstaande organisaties zijn E.ON,

RWE Innogy, EnBW, Stadtwerke München en Dong Energy. De SeaZip service schepen staan bij al deze
maatschappijen op de short list en werden in 2015 met name ingehuurd door RWE Innogy. De trend naar
grootschaligheid en naar de realisatie van parken verder uit de kust, zette in 2015 duidelijk door. In 2014
bedroeg de gemiddelde afstand tot de kust 32.9 km bij een waterdiepte van 22.4 meter; in 2015 nam de gemiddelde afstand toe tot 43.3 km bij een waterdiepte van 27.2 meter.
Jaarlijkse en cumulatieve toename van offshore windparken in Mega Watt
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Bron: EWEA Rapportage 2015
Voortdurende innovaties zijn erop gericht om de realisatie van parken op nog grotere afstanden van het
vaste land en op nog grotere zeediepten te realiseren, wat een gunstige ontwikkeling is voor onder klasse
gebouwde zeewaardige service schepen als die waarin de SeaZip-vloot voorziet. Eind 2015 waren er in NoordEuropa 84 offshore windmolenparken operationeel, verdeeld over elf landen. Voor 2016 staat de aanleg PP
van 13 nieuwe offshore windmolenparken gepland; in 2017 worden nog eens minimaal 15 nieuwe windmolenparken op zee geïnstalleerd. Deze cijfers kunnen nog in de hoogte worden bijgesteld. Bij deze nieuwbouwambities én bij de toenemende onderhoudsactiviteiten die samenhangen met de snelle groei van het aantal
operationele parken, biedt het aantal service schepen dat thans beschikbaar is onvoldoende direct inzetbare
capaciteit. De vraag naar service schepen ontwikkelt zich derhalve buitengewoon gunstig.
Vraagontwikkeling naar service schepen en prognose tot en met 2019
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De markt voor bijzondere projecten
In 2015 was het zonneklaar dat de scheepvaartindustrie een uitzonderlijke transitiefase ingaat, die in 2016 in
versterkte mate doorzet. Rederijen, scheepswerven en vooral scheepvaartbanken stippelen overlevingsstrategieën uit en bereiden zich voor op de meest beslissende slag die sinds de crisis is geleverd. Tijdens de
crisis spitste de slag zich toe op het wel of niet in de vaart kunnen houden van schepen en is er op dat niveau
al heftige gesaneerd. Nu krijgt de slag er een dimensie bij: welke organisaties blijken sterk en veerkrachtig
genoeg om de huidige overgangsfase te overleven binnen specifieke markten en segmenten van de PP
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scheepvaartindustrie. Met name de banken spelen hierin een bepalende rol. Zij moeten er alles aan doen om
hun scheepvaartgebonden kredietportefeuille weer enigszins gezond te krijgen en oplossingen te creëren
voor schepen die ze noodgedwongen kregen terug geleverd, omdat scheepseigenaren niet meer aan hun
verplichtingen konden voldoen. Banken zien zich gedwongen om deze schepen onder moeilijke omstandigheden tegen prijzen die ver onder de normale waarde liggen te verkopen óf om partnerships aan te gaan
voor herstructurerings- en managementmodellen die de situatie beter beheersbaar maken en in de toekomst
zelfs compensatie kunnen bieden voor geleden verliezen.
Beide ‘oplossingen’ – verkoop tegen dumpprijzen en partnerships – hebben zich in 2015 voorgedaan en over
beide hebben tal van oriëntatie- en overlegrondes plaatsgevonden in de aanloop naar 2016, waarin de situatie
zeker gaat escaleren. Een voorbeeld van een bijzonder project in de vorm van partnership, is het tijdelijke
financieel en technisch management dat JR Shipping in 2015 voerde over de zes eerder genoemde Riverschepen in opdracht van een vooraanstaande Duitse bankorganisatie. Hiermee lijkt de weg geopend naar
meer gecompliceerde projecten, wat betekent dat onze rederijgroep een geheel nieuwe markt heeft aangeboord
met – cynisch genoeg – een enorme potentie voor de komende jaren. Meer hierover in hoofdstuk 6, Vooruitblik 2016.

In hoofdlijnen
P		De markt voor containerfeeder schepen lijkt de crisis in 2015 definitief achter zich te laten. Tarieven 			
zijn gestegen; charteraars kiezen voor meer zekerheid in de vorm van langere contracten. Hierbij zij 			
opgemerkt dat de tarieven nog altijd onder het niveau van voor de crisis liggen en herstel tot het 			
historisch gemiddelde nog niet in zicht is.
P De markt voor multipurpose schepen blijft sukkelen. Ook in 2015 lag het vrachttariefniveau circa 30%
lager dan wat onder ‘normale marktomstandigheden’ haalbaar zou moeten zijn. De malaise lijkt hardnekkig. Eén lichtpuntje: schepen die varen op de spotmarkt en zelf de reisgebonden kosten dragen, 			
profiteerden in 2015 van de extreem lage brandstofprijzen.
P De markt voor service schepen ten behoeve van aanleg en onderhoud van windmolenparken op zee is
een groeimarkt die ook de komende jaren een toenemende vraag laat zien naar grotere schepen die ook
bij robuuste omstandigheden op volle zee fulltime inzetbaar zijn. De eerste helft van 2015 verliep 			
synchroon met dit beeld. Na september liep de ‘vraag van het moment’ terug, doordat veel parken min
of meer tegelijkertijd zijn opgeleverd. De gebruikelijke ‘winterstop’ is daardoor vroeger ingetreden. Dat
doet niets af aan de goede verwachtingen voor de komende jaren. De dynamiek van deze markt laat 			
zich niet meer afremmen. In 2016 staat de bouw van 13 nieuwe offshore windmolenparken op het 			
programma; in 2017 komen er in Noord-Europa op zijn minst nog eens 15 nieuwe windmolenparken 		
op zee bij.
P Alle signalen wezen er in 2015 op dat de markt voor specialistische managementdiensten en bijzondere
projecten - een nieuwe markt, ontstaan als nasleep van de recessie - een speelveld van grote betekenis 			
wordt in de transitiefase waarin de scheepvaartindustrie zich bevindt.
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2		 VLOOTONTWIKKELING
JR Shipping had in 2015 15 containerfeeder schepen, 5 multipurpose schepen, 4 offshore
service schepen en de clipper Stad Amsterdam in beheer. Daarnaast was de rederij een
groot deel van het jaar verantwoordelijk voor nog eens 6 containerfeeder schepen, waarvoor
we in opdracht van een Duitse bankrelatie het operationele en financiële management
hebben uitgevoerd. Deze schepen zijn eind 2015 overgedragen aan een nieuwe eigenaar.
Voorts is in 2015 een mooie basis gelegd voor de uitbreiding van de vloot van SeaZip
offshore service schepen. In 2016 brengen we twee nieuwe service schepen in de vaart.

De achter ons liggende crisisjaren hebben we ons moeten neerleggen bij een afbouw van onze containerfeeder vloot die, dankzij diverse overbruggingsmaatregelen en onverminderd vertrouwen van onze investeerders, redelijk binnen de grenzen kon blijven. Bij het eerste dieptepunt van de crisis, in 2009, sloten we het
boekjaar nog af met een vloot van 23 schepen, variërend in capaciteitsklasse van 340 tot 1.440 TEU. De vloot
vertegenwoordigde op dat moment een aanschafwaarde van € 552 miljoen. Het aandeel in de vloot aan eigen
vermogen van particuliere en zakelijke investeerders bedroeg toen € 209 miljoen. Door tijdig crisismaatregelen
te treffen, konden eerste werkkapitaalproblemen worden afgewend. Even leek het zelfs of we de crisis dankzij
aanvullende maatregelen zonder verlies van schepen wisten te doorstaan. Maar dat overwinningsgevoel was
van korte duur. In 2011 deed zich, na een gematigd optimistisch begin van het boekjaar, een tweede dieptepunt
voor. De double dip richtte binnen de scheepvaartindustrie onherstelbare schade aan - ook bij rederijgroep
JR Shipping.
In 2012 konden we niet langer voorkomen dat enkele schepen failliet gingen, met pijnlijk verlies van geïnvesteerd
vermogen als consequentie. Het onderscheid ‘redbare’ en ‘niet redbare’ schepen deed zijn intrede, waarbij de
kans op herstel van geïnvesteerd vermogen de nieuwe norm werd om schepen al dan niet met behulp van
investeerders en banken te blijven ondersteunen. In 2012 gingen vijf schepen failliet. Verdere financiële
injecties waren voor deze schepen niet meer verantwoord. Daarnaast werd een aantal schepen onder moeilijke
omstandigheden verkocht. Eind 2012 telde de vloot nog maar 18 in exploitatie zijnde containerfeeder
schepen; begin 2015 stond de balans op 15 containerfeeder schepen. De laatste schepen die werden verkocht
omdat hun financiële positie onhoudbaar werd, waren m.s. Expansa en Externo, die begin 2015 aan hun
nieuwe eigenaren – de toenmalige huurders van de schepen - zijn overgedragen.

Diversificatiebeleid in vlootopbouw
Ondanks deze dramatische ontwikkelingen en aaneenschakeling van dieptepunten, is rederijgroep JR Shipping
tegen de stroom in blijven ondernemen. Daarbij hebben we maximale strijdvaardigheid en veerkracht
getoond en konden we blijven rekenen op het vertrouwen van investeerders en banken. Al in 2008, toen nog
niemand weet had van de crisis, laat staan van de vernietigende duur en kracht, heeft de rederijgroep haar
vlootbeleid, dat tot dan focuste op de containerfeeder vaart, geherformuleerd. Voor meer evenwicht en
betere risicospreiding koos de rederij voor diversificatie. Met als speerpunten: consolidatie van haar bestaande
positie op de markt voor containerfeeder schepen; nieuwe activiteiten op de markt voor multipurpose schepen;
scheepsmanagementdiensten aan derden en nieuwe activiteiten op de groeimarkt voor service schepen ter
ondersteuning van windmolenparken op zee.
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De rederij voegt de daad bij het woord. In 2009 bestelt JR Shipping twee nieuwe multipurpose schepen die
worden gefinancierd met behulp van een tijdelijke crisismaatregel, de zogeheten ‘faciliteit willekeurige
afschrijving’, die investeerders aanzienlijk fiscaal voordeel biedt. De schepen, m.s. Esprit en Estime, worden
in 2011 opgeleverd. Gebruikmakend van dezelfde fiscaal aantrekkelijke scheeps-CV variant, realiseert de
rederij nog eens twee succesvolle emissies voor zusterschepen van de Esprit en Estime, nu in opdracht van
het Noorse collega-rederijbedrijf de Hagland Group. Deze schepen, m.s. Hagland Captain en Hagland Chief,
worden in 2012 opgeleverd. De rederijgroep voert sindsdien het operationele management over deze schepen
uit. In 2011 brengt JR Shipping bedrijfsobligaties op de markt om extra kapitaal te genereren om enerzijds
verdere ondersteuning te kunnen bieden aan schepen in nood en anderzijds new business activiteiten te
kunnen initiëren. In 2013 volgt een tweede obligatieronde. Saillant detail: in 2015 kon de obligatielening uit
2011 worden afgelost en ontvingen investeerders hun laatste rentebetaling. De obligatielening uit 2013 loopt
door. Ook hierover ontvingen investeerders in 2015, net als in het voorgaande jaar, hun overeengekomen
jaarrente van 8%.
Dit geeft aan dat de rederijgroep in 2015 een iets verbeterde werkkapitaalpositie had, wat mede te danken is
geweest aan een groot herstructureringsproject in opdracht van derden, namelijk: het management over en
de overdracht van zes containerfeeder schepen die in de markt bekend staan als de ‘River-schepen’. Dit
project is eind 2015 afgerond.
Nog een new business initiatief dat goed uitpakt, is de oprichting van SeaZip Offshore Service BV in 2010.
Deze zusteronderneming legt zich toe op de exploitatie van service schepen ten behoeve van de offshore
windmolenindustrie. De start met de eerste twee schepen, in 2013, is veelbelovend. In het voorjaar van 2015
worden nóg eens twee service schepen in de vaart genomen. Eind 2015 is een mooie financiële basis gelegd
voor de twee volgende nieuw te bouwen service schepen die in het voorjaar van 2016 zullen worden opgeleverd.
Op dit moment is de markt voor offshore service schepen de enige markt die beheerste vlootuitbreiding
rechtvaardigt. Daarnaast onderneemt de rederij tal van initiatieven met betrekking tot scheepsmanagementdiensten voor derden.

Containerfeeder schepen
Ons vlootbeleid met betrekking tot containerfeeder schepen is sinds het uitbreken van de crisis gericht op
consolidatie van onze bestaande positie. Voor een deel hebben we op die positie moeten inleveren, doordat
we niet konden vermijden dat een aantal schepen failliet ging; zeven om precies te zijn. Andere schepen zijn
min of meer noodgedwongen verkocht. De laatste verkochte schepen, waren de Externo en Expansa.
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Deze zijn begin 2015 aan hun nieuwe eigenaren overgedragen. Zoals in het vorige hoofdstuk te lezen is,
vertoont de markt voor containerfeeder schepen licht herstel en zijn er zeker exploitatieperspectieven voor
onze feeders. Concrete plannen voor eventuele vlootuitbreiding zijn er niet. Voor zover we op deze markt
nieuwe activiteiten ontplooien, zullen die voortkomen uit opportunity investments, samenwerkingsvormen
en dienstverlening aan derden. Wat het laatste speerpunt in het diversificatiebeleid betreft, heeft 2015 een
succesvol project opgeleverd, waarmee de rederijgroep haar financiële positie in belangrijke mate heeft
weten te verbeteren.

Dienstverlening aan derden
Als allround rederijbedrijf met alle relevante scheepvaartexpertises in eigen huis, heeft JR Shipping in 2008
besloten die expertises in de markt te zetten in de vorm van gespecialiseerde dienstverlening aan derden. Dit
nieuwe verdienmodel kent meerdere vormen. Zo verleent JR Ship Brokers & Consultants bijvoorbeeld
adviesdiensten bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten en aan- en verkoop van bestaande zeeschepen.
JR Ship Management verzorgt het technisch beheer van diverse schepen van derden waaronder de clipper
Stad Amsterdam. JR Ship Investments, gespecialiseerd in fondsbeheer en emissies, heeft onder andere succesvolle projecten gerealiseerd voor een collega-rederijbedrijf in Noorwegen en heeft haar expertise in 2015
ingezet voor de begeleiding van een intensief transitietraject ten behoeve van zes containerfeeder schepen
van 1.100 TEU – schepen die wereldwijd werden ingezet.
De prestigieuze opdracht hiertoe is begin 2015 verstrekt door een vooraanstaande Duitse bankinstelling, de
financier van de zes schepen die in de markt bekend staan als de ‘River-schepen’. Deze schepen werden
beheerd door collega-rederijbedrijf Universal Marine. Door de aanhoudende crisis konden de scheeps-CV’s
al langere tijd niet aan hun aflossingsverplichtingen voldoen.
In een ultieme poging om faillissementen te voorkomen, heeft de financierende bank onze rederij ingeschakeld,
met eerdere geslaagde herstructureringsprojecten ten behoeve van onze eigen vloot als referentiepunt. Wij
hebben een concept-reddingsplan ingediend, op basis waarvan de bank ons de opdracht heeft gegeven het
totale beheer van Universal Marine over te nemen en een begin te maken met de herstructurering naar het
voorbeeld van JR Fleet Fund CV, waarin elf containerfeeder schepen uit onze eigen vloot als één bedrijfseenheid worden aangestuurd.
Begin 2015 heeft JR Shipping het technische management over de River-schepen en het aan de schepen
gerelateerde fondsbeheer officieel overgenomen. JR Ship Investments heeft alle betrokken investeerders direct
op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de verdere voornemens. Er hebben in korte tijd cruciale scheeps-
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inspecties plaatsgevonden en er is urgent onderhoud aan de schepen gepleegd. Ook is op papier een begin
gemaakt met de financiële herstructurering, waarbij consolidatie en perspectief voor de investeerders centraal
stonden, en zijn voorbereidingen getroffen voor een realistische herstructurering. Na overname van het beheer
en een diepgaande analyse van de stand van zaken, die een helder beeld gaf van de financiële status van de
CV’s, bleek de problematiek rond de zes CV’s ernstiger dan de bank voorafgaand aan de opdracht had ingeschat
en aangegeven.
Dit heeft ertoe bijgedragen dat de bank gebruik heeft gemaakt van een mogelijkheid die zich in juni 2015
onverwachts aandiende. Er meldde zich een investeerder voor een reeks schepen die als gevolg van de crisis
onder de verantwoordelijkheid van de bank vielen. De voor de bank wenselijke transactie kon echter alleen
plaatsvinden als ook de zes River-schepen daar in betrokken werden. Voor onze rederijgroep was er geen
andere keus dan de ontstane situatie te accepteren en te respecteren, hoe zeer wij ons ook met spijt hebben
uitgesproken over het feit dat het laatste perspectief voor de investeerders hiermee kwam te vervallen. Ook
dat hebben we aan de investeerders gecommuniceerd. Tot eind 2015 hebben wij ons ingespannen voor een
correcte overdracht van de zes schepen aan hun nieuwe eigenaar en voor de informatievoorziening jegens
alle stakeholders. Ondanks de teleurstellende afloop voor investeerders, was dit project voor onze rederijgroep waardevol, met de best mogelijke afloop voor alle partijen. We hebben de basis onder onze organisatie
ermee verbreed en een sterke case opgebouwd voor eventuele nieuwe herstructureringsprojecten die zich
gezien de immense bewegingen op de markt zeker zullen aandienen.

Multipurpose schepen
Met de aanschaf van twee multipurpose schepen in 2009 is onze rederijgroep teruggekeerd naar de scheepvaartmarkt waarop ons bedrijf in 1993 begonnen is. In dat eerste serieuze crisisjaar, waarin niemand kon
voorspellen dat de recessie zo lang zou aanhouden en zo’n verwoestende werking zou hebben, leek de markt
voor multipurpose schepen redelijk buiten schot te blijven. Dit kwam onder meer doordat deze markt bij het
uitbreken van de crisis een beter evenwicht kende dan de containerfeeder markt. Bij de oplevering van m.s.
Esprit en Estime was de situatie echter drastisch verslechterd. De exploitatiestart van de schepen was teleurstellend en herstel laat lang op zich wachten. Zelfs in 2015 is er nauwelijks vrachttariefherstel opgetreden. Dit
neemt niet weg dat de rederij in haar vlootbeleid vasthoudt aan het ondernemen van activiteiten op deze
markt. Dat gebeurt vooralsnog niet in de vorm van enige vlootuitbreiding. Ook hier ligt de focus op new
business in de vorm van scheepsmanagement diensten voor derden. De multipurpose vloot bestond per in
2015 uit twee eigen schepen en drie schepen van collega-rederijbedrijven waarvoor JR Shipping het management
uitvoert.
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Offshore service schepen
Sinds 2012 maken ook offshore service schepen onderdeel uit van de vloot van onze rederijgroep. Ze varen
onder de vlag van SeaZip Offshore Service. Het technisch en financieel beheer wordt uitgevoerd door JR Ship
Management BV. De schepen worden primair ingezet ten behoeve van de groeimarkt voor windmolenparken
op zee. Het betreft Fast Crew Suppliers van het type 2610, gebouwd door Damen Shipyards volgens het
succesvolle Twin Axe Bow principe. Dit houdt in dat de schepen over twee zogeheten ‘bijlboegen’ beschikken,
wat ook bij robuuste omstandigheden op zee voor maximale stabiliteit zorgt. De schepen zijn gebouwd
onder klasse (Germanischer Lloyd), zijn circa 26 meter lang en kunnen twaalf passagiers vervoeren. Het dek
biedt een flexibele laadcapaciteit ruimte van 5 tot 15 ton.
Eind 2012 hebben we SeaZip 1 en 2 in de vaart gebracht. Beide kenden vanaf het voorjaar van 2013 een
voortreffelijke exploitatiestart. In het voorjaar van 2015 hebben we nog twee service schepen in exploitatie
genomen, SeaZip 3 en 4. Ook voor deze schepen was de start goed. In de tweede helft van 2015 liepen de
activiteiten op deze markt iets terug, zoals eerder beschreven in het markthoofdstuk. Het geloof in de groeipotentie van de markt voor windmolenparken op zee is echter rotsvast. Investeerders delen dat geloof, wat
blijkt uit het goede verloop van de plaatsing van participaties in SeaZip 5 en 6. Deze worden in het voorjaar
van 2016 geleverd. Dit betekent dat we 2015 afsluiten met vier SeaZip service schepen en het vooruitzicht
van een welkome vlootuitbreiding in 2016. Op dit moment is de groeimarkt voor windmolenparken op zee
de enige scheepvaartmarkt die voldoende perspectief biedt voor vlootuitbreiding.

In hoofdlijnen
P In haar vlootbeleid houdt JR Shipping vast aan haar in 2008 geformuleerde diversificatiebeleid.
P Met betrekking tot de containerfeeder schepen focust de rederij op consolidatie van haar marktpositie.
Begin 2015 zijn twee kleinere schepen verkocht, waarover JR Ship Management wel het beheer bleef
voeren.
P De ambitie om gespecialiseerde scheepsmanagementdiensten aan derden te verrichten, heeft in 2015
geresulteerd in een prestigieuze opdracht. Namens een Duitse scheepvaartbank heeft de rederij het
technisch en financieel beheer gevoerd over zes containerfeeder schepen van derden en deze uiteindelijk
succesvol aan een nieuwe eigenaar overgedragen.
P De rederij heeft in 2015 het beheer gevoerd over twee eigen multipurpose schepen en drie schepen van
collega-rederijen. Er zijn nog geen plannen tot vlootuitbreiding. Wel blijft de rederij ook wat deze markt
betreft focussen op dienstverlening aan derden.
P De rederijgroep had in 2015 vier offshore service schepen in de vaart van het type Damen FCS 2610,
gebouwd onder klasse en gebaseerd op het internationaal succesvolle Twin Axe Bow principe. In 2015
is bovendien een solide basis gelegd voor vlootuitbreiding. Eind maart 2016 worden twee nieuwe
service schepen opgeleverd: SeaZip 5 en 6.
P De rederij sluit 2015 af met het beheer over 14 containerfeeder schepen, 4 multipurpose schepen en 4
SeaZip service schepen.
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3		 DE VLOOTPERFORMANCE
Als beschreven in het eerste hoofdstuk is de moeizame weg naar marktherstel voor onze
containerfeeder schepen in 2015 in ieder geval ingeslagen. Charteraars lijken zich te
realiseren dat de rek er zo langzamerhand uit is. Het lichte herstel vertaalt zich uiteraard
in enigszins betere prestaties voor onze schepen. Op enkele uitzonderingen na, lagen de
netto-omzetten binnen onze vloot iets hoger dan voor 2015 begroot. Dit gold ook voor
de exploitatiekosten, wat met name is toe te schrijven aan de bemanningskosten die als
gevolg van de relatief dure dollar hoger uitvielen dan gebudgetteerd.

Eind 2013 trad na een korte opleving van de markt een triple dip in. Chartertarieven gingen opnieuw onderuit,
veel schepen kwamen stil te liggen. De impact op het totale omzetniveau van onze vloot was desastreus. Dat
gold voor de containerfeeder schepen én de multipurpose schepen. Eind 2014 trad een kentering ten goede
in. De verbeteringstrend zette in 2015 door. De containerfeeder vloot presteerde in zijn totaliteit iets beter
dan begroot. De multipurpose schepen lieten weliswaar eveneens iets betere resultaten zien, maar dit was
niet te danken aan marktherstel. De vrachttarieven lagen ook in 2015 op een alarmerend laag niveau, met als
enige meevaller: de lage brandstofkosten, waar multipurpose schepen die actief zijn op de spotmarkt van
profiteerden. Onze offshore service schepen kenden in 2015 wel een goed omzetverloop, al ondervonden
SeaZip 3 en 4, in de vaart gebracht in maart 2015, extra hinder van een ‘gebroken boekjaar’ als gevolg van
afnemende activiteiten in de aanloop naar de gebruikelijke winterstop.

Containerfeeder schepen
In algemene zin kunnen we vaststellen dat onze containerfeeder schepen in 2015 beter hebben gepresteerd
dan in 2014 en ook iets beter dan voor het boekjaar was begroot. Voor JR Fleet Fund CV, waarin elf schepen
(alle gefinancierd door de HSH Nordbank) zijn samengebracht, geldt in zijn totaliteit dat de netto-omzet
boven budget lag. Een aantal schepen binnen JR Fleet Fund CV is verhuurd binnen dollarcontracten. Dat
heeft voor- en nadelen. De waardestijging van de US dollar heeft de omzetten, omgerekend naar euro’s, positief
beïnvloed. Daar staan echter hogere kosten tegenover, doordat de bemanning in de duurdere dollar wordt
uitbetaald. JR Fleet Fund CV heeft in 2015 aan haar financiele verplichtingen kunnen voldoen.
Kijken we naar de individuele schepen die binnen ons verzamelfonds actief zijn, dan zien we nog altijd
verschillen. De Elan, Enforcer, Encounter, Emotion, Empire, Ensemble en Elysee genereerden iets hogere
omzetten dan begroot. Het m.s. Energizer begon het jaar moeizaam met een serie korte rondreizen voor
Unifeeder. Deze charteraar heeft het schip uiteindelijk tot begin 2016 vastgelegd tegen een bruto-uurtarief
van € 4.750,-. Dit tarief was nog niet goed genoeg om voor een betere omzet dan begroot te zorgen, maar de
keus van Unifeeder geeft aan dat charteraars schepen langer gaan huren. Ook de Endeavor, Endurance en
Elite bleven qua omzet iets achter bij de begroting voor 2015. Voor de Endeavor kon bij het aflopen van de
charterovereenkomst per april 2015 wel vrij snel een aansluitend contract van zes maanden worden gesloten,
wat ten opzichte van 2014 goed nieuws is. De resultaten van de schepen die buiten JR Fleet Fund CV vallen,
de Evolution en Evidence, vielen respectievelijk iets beter en iets minder uit dan gebudgetteerd. Wel konden
voor deze schepen relatief snel vervolgcontracten worden afgesloten tegen tarieven die iets boven het marktgemiddelde van dat moment lagen.
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Multipurpose schepen
De netto omzetresultaten voor multipurpose schepen zijn in 2015 iets verbeterd ten opzichte van 2014. De
markt als zodanig, weerspiegeld in de vrachttarieven, verbeterde echter niet of nauwelijks. Het m.s. Esprit en
m.s. Estime deden het op die stroeve markt nog relatief goed, wat is te danken aan het belangrijke concurrentievoordeel van een economisch brandstofverbruik. Het kostenniveau van brandstof lag in 2015 bovendien
extreem laag, wat op de markt van losse reisbevrachting - de spotmarkt waarop beide schepen worden ingezet extra voordeel met zich meebrengt.
De Esprit en Estime kregen in 2015 ook met kostenstijgingen te maken. Door het stijgen van de US dollar
ten opzichte van de euro namen de bemanningskosten aanzienlijk toe. Overige kosten zijn redelijk binnen
de budgetten gebleven. Per saldo lagen de verdiensten van beide multipurpose schepen in 2015 op een iets
hoger niveau dan in 2014. Of die verbetering voldoende is om op korte termijn werkkapitaaltekorten op te
vangen, is zeer de vraag. De rederij beraadt zich in overleg met de financierende bank al op maatregelen om
dreigende liquiditeitstekorten voor te blijven.

Offshore service schepen
Zoals eerder geschetst, ontwikkelt de markt voor service schepen voor windmolenparken op zee zich goed.
Sinds 2014 nemen de activiteiten in deze internationale sector sterk toe. In 2015 zijn diverse grootschalige
offshore windmolenparken gerealiseerd, voor de komende jaren staan tal van projecten gepland. Het hoge
ambitieniveau van de offshore windmolenindustrie is van positieve invloed op de vraag naar vooral grotere,
onder klasse gebouwde service schepen als de vier SeaZip service schepen die de rederijgroep in 2015
exploiteerde. De vraag, die overigens per jaar kan fluctueren, al naar gelang de fase waarin de aanleg en het
onderhoud van diverse parken zich bevinden, overtreft het aanbod van moderne service schepen.
Daar hebben in 2015 met name SeaZip 1 en 2 van geprofiteerd. SeaZip 1 en 2 zijn sinds begin 2014 onafgebroken actief voor diverse vooraanstaande partijen in de offshore windindustrie. In de wintermaanden
van zowel 2014 als 2015 konden ze binnen langlopende contracten met de Duitse RWE Group zelfs doorvaren,
wat binnen deze industrie ongebruikelijk is. Beide schepen genereerden hierdoor goede omzetten. SeaZip 2
is lange tijd op basis van 24-uurs inzet verhuurd geweest, wat zorgde voor een omzet die aanzienlijk hoger
lag dan de begroting voor 2015.
Het exploitatieverloop van SeaZip 3 en 4 ontwikkelde zich anders. Beide schepen kenden een goede start.
SeaZip 3 is kort na haar oplevering ingehuurd door RWE Innogy. De chartertarieven lagen in lijn met PP
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de begroting voor 2015. SeaZip 4 is eerst voor twee maanden ingehuurd door Siem Offshore en heeft vervolgens
een spoedopdracht uitgevoerd voor VBM Vermessungsbüro Weigt. Daarna is het schip overgedragen aan
Heerema Marine Contractors, één van de grotere internationale spelers op de markt voor bouw, transport en
onderhoud ten behoeve van offshore olie- en gasinstallaties, in overeenstemming met een eerder gesloten
charterovereenkomst. Tot slot heeft SeaZip 4 nog kort gevaren voor Wind MW en Siem Offshore. SeaZip 3
kent een goed en gelijkmatig exploitatieverloop tot eind september 2015. Tussen de diverse contracten door
heeft SeaZip 4 enkele malen korte tijd stilgelegen. Daar staat tegenover dat het schip bij Heerema Marine
Contractors 24-uurs diensten heeft gedraaid.
Na eind september is het activiteitenniveau in de offshore windindustrie afgenomen, wat onder meer komt
doordat meerdere grootschalige parken vrijwel tegelijkertijd zijn opgeleverd. Daarmee is de gebruikelijke
winterpauze vroeg ingetreden. Het omzetniveau van SeaZip 1 en 2 lag einde boekjaar 2015 desondanks
hoger dan begroot. Het omzetniveau van SeaZip 3 en 4 lag lager, wat toe te schrijven is aan de ongelukkige
combinatie van een gebroken boekjaar – de schepen zijn pas in april 2015 gaan varen – en een onverwacht
vroege winterstop. Gezien de pregnante verschillen en gegeven de situatie dat deze zich vaker per individueel
schip kunnen voordoen, heeft de rederijgroep in 2015 besloten tot de inrichting van een resultatenpool. Dit
besluit is mede ingegeven door de zekerheid van de voorgenomen vlootuitbreiding met SeaZip 5 en 6, voorzien voor maart 2016. Met deze uitbreiding ontstaat voldoende massa om maximaal van een resultatenpool
te profiteren. Meer hierover in hoofdstuk 4, Fondsbeheer en emissies.

Kostenontwikkelingen
Zowel onze containerfeeder vloot als onze multipurpose schepen kenden in 2015 betere netto resultaten,
maar dit ging gepaard met licht stijgende kosten. Bij een aantal schepen lag het kostenniveau iets boven de
begroting voor 2015. Hier zijn meerdere oorzaken voor aan te geven. Eén oorzaak is de stijging van de dollarkoers ten opzichte van de euro. Onze schepen worden sinds het uitbreken van de crisis in toenemende mate
bemand door niet-Nederlandse zeevarenden voor wie de loonkosten lager liggen dan voor hun Nederlandse
collega’s. Niet-Nederlandse zeevarenden worden echter in dollars uitbetaald, wat de loonkosten in 2015
onverwachts heeft doen toenemen. Een andere belangrijke oorzaak is dat enkele schepen te kampen kregen
met onvoorzien onderhoud dat vaak bij standaard surveys tevoorschijn komt. Dit onderhoud is noodzakelijk
om de vereiste certificaten te behouden. Hier wreken de crisisjaren zich. Gezien de kritieke werkkapitaalpositie
waarin alle schepen zich als gevolg van de crisis jarenlang bevonden, is onderhoud vaak tot het absolute
minimum beperkt gebleven. Dat komt nu tot uiting met als gevolg dat het niet altijd is gelukt om binnen het
kostenbudget van 2015 te blijven.

Bemanningskosten
De stijging van de bemanningskosten, die zich al jaren achtereen manifesteert, zette in 2015 gestaag door. In
lijn met de inflatie zijn de CAO-lonen voor zeevarenden met de Nederlandse nationaliteit licht gestegen. De
vloot van JR Shipping is in voor circa 75% bemand met niet-Nederlandse zeevarenden. Deze worden betaald
in US dollars. Door de onverwachts sterke stijging van de US dollar ten opzichte van de euro, vanaf begin
2015, zijn de bemanningskosten omgerekend naar de euro sterk gestegen.
Ondanks de duurdere dollar zal de trend naar niet-Nederlandse bemanningsleden doorzetten, omdat de
Nederlandse arbeidsmarkt al jaren een schaarste kent aan gekwalificeerde zeevarenden. Landen als Rusland,
Oekraïne en de Filippijnen hebben daarentegen nog voldoende professionals beschikbaar.

Inkoop- en smeeroliekosten
Door tijdig getroffen maatregelen met betrekking tot inkoop, voorraadbeheer en logistiek, is het ook in 2015
gelukt om het verloop van de exploitatiekosten beheersbaar te houden. Er hebben zich geen noemenswaardige
kostenstijgingen voorgedaan, anders dan het gemiddelde jaarlijkse stijgingspercentage. Ondanks de dramatische
daling van het prijsniveau van ruwe olie bleef het prijsniveau van scheepvaart gerelateerde smeerolieproducten
in 2015 vrijwel gelijk. Dit heeft twee redenen: de prijs van smeerolie is niet direct gekoppeld aan die van ruwe
olie – het is een andere markt met andere spelers – én de prijs van smeerolie wordt voor ruim 30% bepaald
door jaarlijks duurder wordende additieven. Het prijsniveau voor 2016 laat zich nog niet voorspellen.
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Verzekeringskosten
In 2015 hebben wij de premies voor de hull & machinery verzekering, waarmee de belangrijkste schaderisico’s
voor schepen zijn gedekt, met circa 5% kunnen verbeteren in ons voordeel. Dit is te danken aan een gunstige
schadestatistiek. Naast deze tariefverlaging is het gelukt om de verzekeringsvoorwaarden van de hull &
machinery verzekering aan te scherpen en het eigen risico met gemiddeld 20% te verlagen. Het risico dat een
schip door schade, tijdens een verhuurperiode, tijdelijk niet kan varen is in geval van calamiteiten beperkt
door middel van een loss off hire verzekering die het verlies van opbrengsten onder bepaalde voorwaarden
gedurende een beperkte periode dekt. Ook bij deze loss off hire verzekering is het gelukt om - in een aantal
gevallen - het eigen risico te verlagen. Voor de protection & indemnity verzekering, heeft zich in 2015 geen
verandering voorgedaan. De rederij blijft alert op mogelijkheden om het premieniveau acceptabel te houden
en de voorwaarden te optimaliseren.

Survey- en onderhoudskosten
Als in ieder boekjaar zijn ook in 2015 diverse noodzakelijke en vereiste surveys en groot onderhoudsbeurten
uitgevoerd. Hier hebben zich geen afwijkende kostenontwikkelingen in voorgedaan. Wel nemen kosten toe
als gevolg van meerwerk, veroorzaakt door onvoorziene defecten die tijdens de surveys tevoorschijn komen
en uiteraard verholpen moeten worden. De toename van dergelijke onvoorziene extra onderhouds- en reparatiekosten heeft te maken met de toenemende leeftijd van de schepen. Dit is niet de enige oorzaak. In de crisisjaren is onderhoud vaak tot een minimum beperkt om de precaire werkkapitaalpositie van de schepen te
ontzien. Daar betalen we nu de tol voor. Ook in 2015 is secundair onderhoud – onderhoud dat niet vereist
is voor de certificering – tot een minimum beperkt om de kosten beheersbaar te houden.

In hoofdlijnen
P De containerfeeder vloot heeft in 2015 betere omzetten gegenereerd dan in 2014. De omzetten liepen 		
in lijn met of lagen iets hoger dan gebudgetteerd.
P De gerealiseerde omzetten van de multipurpose schepen Esprit en Estime lagen circa 20% boven het 		
niveau van 2014. Of die geringe verbetering voldoende zal zijn om in 2016 liquiditeitsproblemen te 		
voorkomen is maar zeer de vraag. Daarvoor zijn de tariefverbeteringen nog altijd te mager.
P De SeaZip service schepen hebben in hun totaliteit goed gepresteerd. De opbrengsten van SeaZip 1 en 2
waren goed. De opbrengsten van SeaZip 3 en 4 begonnen tegen het einde van 2015 iets op het budget 		
achter te lopen door de ongelukkige combinatie van een vroege winterstop en een gebroken boekjaar. 		
Bij middeling middels resultatenpool zijn de prestaties acceptabel.
P In de kostensfeer hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan, met uitzondering 		
van de bemanningskosten. Door het stijgen van de US dollar in relatie tot de euro liepen de bemanningskosten op.
P De exploitatiekosten van de vloot liepen in 2015 grotendeels in lijn met het budget.
Zie voor exploitatieverloop containerfeeder en multipurpose schepen de volgende pagina
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Exploitatieverloop containerfeeder schepen in €
		

Capaciteit
TEU

Omzet 		
Begroting 2015 Resultaat 2015

Operationele kosten
Begroting 2015 Resultaat 2015

Enforcer

750

1.464.394

1.692.483

1.355.646

1.342.898

Encounter

750

1.456.894

1.656.350

1.179.296

1.229.090

Energizer

750

1.531.430

1.412.127

1.338.296

1.375.747

Endeavor

750

1.464.050

1.496.358

1.565.990

1.685.189

Endurance

750

1.507.569

1.462.194

1.690.690

1.885.960

Ensemble

750

1.482.256

1.637.018

1.692.248

1.686.058

Elan

1.008

1.998.236

1.899.286

1.569.970

1.646.697

Elite

1.008

2.017.586

2.074.153

1.710.220

1.739.729

Evolution

1.050

2.109.512

2.115.609

1.421.256

1.273.206

Evidence

1.050

2.171.167

2.157.988

2.521.363

2.452.430

Elysee

1.404

3.520.480

3.858.668

1.368.402

1.382.680

Emotion

1.440

3.425.840

3.955.606

1.504.611

1.741.397

Empire

1.440

3.425.840

4.042.487

1.474.211

1.451.005

Exploitatieverloop multipurpose schepen in €
		

Capaciteit
ton

				

Omzet
Begroting 2015 Resultaat 2015

Operationele kosten
Begroting 2015 Resultaat 2015

Esprit

4923

1.221.089

1.296.911

804.163

833.442

Estime

4925

1.221.089

1.203.099

788.013

801.599

Hagland Captain

4687

1.877.104

1.826.058

1.260.847

1.339.544

Hagland Chief

4687

1.919.157

1.897.513

1.045.847

1.144.574

Bron: JR Shipping
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4		 FONDSBEHEER EN EMISSIES
JR Ship Investments, verantwoordelijk voor fondsbeheer en emissies, wist in 2015 als
enige specialist in de markt voor scheepsinvesteringen met succes vier investeringsprojecten te realiseren. Het betrof vier nieuwe SeaZip offshore wind service schepen. Per
schip kon er een commanditair kapitaal van € 2.025.000,- toegekend worden. JR Ship
Investments heeft zich ook voor honderd procent ingespannen voor open en correcte
communicatie rond de zogeheten ‘River-schepen’ die de rederij in 2015 in beheer had.
Ook dat bijzondere project is goed afgerond. Tot slot ontvingen investeerders in JR Shipping
Obligaties uit 2011 goed nieuws. De lening kon in 2015 vervroegd worden afgelost.

In tijden van crisis ligt het initiëren van scheepsinvesteringsprojecten niet voor de hand. De markt voor
scheepsinvesteringen is al jaren mat. In 2009 kende de markt een korte opleving, ingegeven door de ‘scheepsmaatschap’, een aantrekkelijk vehikel om in schepen te beleggen en direct fiscaal voordeel te genieten. JR Ship
Investments heeft onze multipurpose schepen Esprit en Estime op die wijze toegankelijk gemaakt voor
investeerders. Ook voor ons Noorse collega-rederijbedrijf de Hagland Group zijn soortgelijke projecten
gerealiseerd. Begin 2014 heeft JR Ship Investments in kleine kring zeer specifieke ‘scheepsobligaties’ uitgegeven ter overname en ondersteuning van de zusterschepen m.s. Evidence en m.s. Evolution. Per schip
zijn toen 250 obligaties met een nominale waarde van € 10.000,- geplaatst.

JR Shipping Obligaties
Een jaar eerder, in 2013, slaagde JR Ship Investments in de plaatsing van JR Shipping Obligaties, exclusief
aangeboden aan vennootrelaties, waarmee in ruim € 1,7 miljoen aan extra ondernemingskapitaal kon
worden voorzien. Deze kapitaalinjectie was bedoeld om nieuwe activiteiten te kunnen ondernemen en te
kunnen anticiperen op kansrijke investeringsmogelijkheden. Obligatiehouders hebben hun jaarlijkse rente
van 8% steeds stipt op tijd ontvangen. Dat geldt ook voor investeerders in JR Shipping Obligaties die in 2011
zijn aangebonden. Deze obligatielening kon in 2015 vervroegd worden afgelost. Alle obligatiehouders zagen
hun volledige inleg én de laatste rentetranche voor de jaarwisseling op hun bankrekening bijgeschreven.
Begin 2016 heeft de rederijgroep besloten een nieuwe obligatielening uit te schrijven, met een rente van 7% per
jaar, voor de verdere ontwikkeling van new business activiteiten. Meer hierover in hoofdstuk 6, Vooruitblik 2016.

‘River-schepen’
Mede dankzij de eerder uitgeschreven, succesvol verlopen obligatieleningen, kon de rederijgroep de afgelopen
jaren veel tijd en aandacht investeren in projectmogelijkheden en in concrete new business initiatieven. De
verwerving van een voorkeurspositie op de markt van bijzondere projecten en managementdiensten voor
derden is een kwestie van lange adem. De tijd om te oogsten lijkt daar. Door de crisis zijn eigendomsverhoudingen binnen de scheepvaartindustrie drastisch veranderd, waardoor veel partijen, waaronder bankinstellingen, zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen om schepen in de vaart te kunnen houden. JR Shipping
heeft op verzoek van meerdere banken haalbaarheidsstudies verricht en is en blijft alert op kansen die zich
in deze richting voordoen.
Begin 2015 resulteerden de inspanningen in een concrete, prestigieuze opdracht voor een Duitse bankorganisatie,
zoals ook beschreven in eerdere hoofdstukken. De opdracht had betrekking op zes containerfeeder schepen
van 1.100 TEU, in de markt bekend als de River-schepen, die tot begin 2015 werden beheerd door collega-
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rederijbedrijf Universal Marine. De financierende bank heeft JR Shipping begin 2015 officieel verzocht de
schepen en bijbehorende scheepsfondsen in beheer te nemen en te werken aan een herstructureringsplan
naar het voorbeeld van JR Fleet Fund CV. Na diverse onderhandelingsronden is hier concreet handen en
voeten aangegeven. Alle deelnemers in de fondsen van de River-schepen zijn hier door JR Ship Investments
uitgebreid over geïnformeerd. JR Ship Investments heeft bovendien vennotenvergaderingen belegd om de
situatie toe te lichten.
In de communicatie met de deelnemers aan de River-scheepsfondsen is steeds de nadruk gelegd op het
uitgangspunt om bij de herstructurering rekening te houden met de belangen van de investeerders. Niets
doen was geen optie. Zonder een nieuwe financiële structuur, bij voorkeur in de vorm van een verzamelfonds, zouden de schepen zeker failliet gaan. Hoe klein de kans op vermogensherstel ook was, de rederijgroep was vastberaden om zich daarvoor in te zetten. Het liep echter anders. Uit analyses bleek al snel dat de
problematiek aanzienlijk groter was dan werd verondersteld, waardoor de herfinanciering en herstructurering
direct onder druk kwamen te staan.
Halverwege 2015 kreeg de financierende bank de kans om de zes schepen te betrekken bij een transactie met
een grote investeerder. Als beheerder van dat moment heeft de rederijgroep erop gewezen dat een dergelijke
transactie de belangen van de investeerders zou schaden, maar voor de bank was deze optie het minst
verliesgevend. De rederijgroep heeft vervolgens constructief meegewerkt aan de afwikkeling en overdracht.
Ook daar heeft JR Ship Investments alle betrokkenen nauwgezet over geïnformeerd. De rederij heeft zelf
afgezien van een overeengekomen vergoeding die samenhing met de overdracht van de schepen. Op verzoek
van JR Shipping is deze vergoeding door de betreffende scheepvaartbank ter compensatie verdeeld over de
participanten die eerder deelnamen aan een crisis overbruggende lening aan hun CV.

Investeringsprojecten offshore service schepen
Sinds 2012 is de rederijgroep actief op de markt voor service schepen ter ondersteuning van aanleg- en
onderhoudswerkzaamheden voor windmolenparken op zee. De rederij begon met twee schepen, SeaZip 1 en
2, die vanaf het moment dat ze begin 2013 in de vaart zijn genomen boven verwachting hebben gepresteerd.
Gezien de potentie van deze aantoonbare groeimarkt heeft de rederijgroep in de loop van 2014 geïnventariseerd
of deze markt zich ook zou lenen voor private investeringsprojecten. Het antwoord was positief. Eind 2014
zijn eerste projecten opgestart en gezien het verloop kunnen we niet anders dan vaststellen dat investeerders
veel belangstelling tonen voor deze groeimarkt.
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26

Het eerste project, participaties in het nieuw te bouwen offshore service schip SeaZip 3, dateert van november
2014 en werd begin 2015 met succes afgerond. Direct daaropvolgend is JR Ship Investments begonnen met
de aanbieding van SeaZip 4 participaties. Tijdens dit project is een speciaal Offshore Windservice Schepen
Symposium georganiseerd, dat mocht rekenen op buitengewoon veel belangstelling. Ook het SeaZip 4 project
kon in korte tijd succesvol worden afgerond. Zowel bestaande relaties van de rederijgroep als nieuwe
investeerders hebben hun weg naar de markt van services schepen voor windmolenparken op zee gevonden.
SeaZip 3 en 4 zijn kort na de sluiting van de projecten, in maart 2015, in de vaart genomen.
Gezien de hoge groeipotentie van de offshore windindustrie en de structurele schaarste aan grotere service
schepen, heeft de rederij in de zomer van 2015 besloten nog twee nieuwe offshore service schepen te bestellen bij
Damen Shipyards. JR Ship Investments heeft vervolgens voorbereidingen getroffen voor een nieuw investeringsproject met betrekking tot het eerste nieuw te bouwen schip, SeaZip 5. Vanaf begin september konden investeerders op de participaties inschrijven. De minimum inleg bedroeg € 25.000, de rendementsprognose kwam
overeen met de eerdere SeaZip service schepen: ruim 9%. De plaatsing verliep wederom snel, er meldden
zich zelfs meer investeerders dan dat er participaties beschikbaar waren. Dit was voldoende aanleiding om
direct door te gaan met het volgende investeringsproject, de plaatsing van SeaZip 6 participaties. Ook deze
emissie verliep voorspoedig. Na de plaatsing heeft JR Ship Investments alle investeerders voorzien van een
marktupdate en geïnformeerd over het besluit om de vier reeds varende en de twee nog op te leveren SeaZip
service schepen onder te brengen in een zogeheten ‘resultatenpool’.
Hiervoor bestonden al langer plannen, maar significante verschillen in de exploitatieresultaten van enerzijds
SeaZip 1 en 2 en anderzijds SeaZip 3 en 4 hebben de besluitvorming in een stroomversnelling gebracht. Een
extra aanleiding om versneld tot de vorming van een resultatenpool over te gaan, was het succesvolle verloop
van de SeaZip 5 en 6 emissies. Met deze vlootuitbreiding ontstaat voldoende massa om als investeerders
optimaal van een resultatenpool te profiteren. Er bestond een breed draagvlak voor het besluit.
Het verschil in resultaten voor SeaZip 1 en 2 enerzijds en SeaZip 3 en 4 anderzijds, liet zich dan ook goed
verklaren. SeaZip 1 en 2 konden direct in het begin van het jaar worden ingezet bij de afronding van een
aantal grootschalige windmolenparken en hebben zelfs in de wintermaanden door kunnen varen, wat in
deze industrie niet gebruikelijk is. SeaZip 3 en 4 zijn pas in april 2015 in de vaart gekomen en hebben dus
een aanzienlijk deel van het jaar gemist. Beide schepen konden weliswaar direct worden ingezet, maar de
grootste projecten van 2015 waren toen al min of meer tegelijkertijd afgerond of bevonden zich in de afrondende
fase. Doordat veel projecten aan het einde van de zomer werden opgeleverd, trad de gebruikelijke ‘winterdip’
al vroeg in het jaar in. Hierdoor ondervonden SeaZip 3 en 4 nog eens extra nadeel van het gebroken
boekjaar.
Deze marktinformatie is uitgebreid aan investeerders gecommuniceerd, tegelijk met de aankondiging van de
resultatenpool waarin SeaZip 1 t/m 6 zijn en worden ondergebracht. Het voordeel ervan is dat de totale
vlootomzet wordt verdeeld over de individuele schepen, wat goed aansluit op de specifieke dynamiek van de
markt voor windmolenparken op zee. Voordelen van de resultatenpool zijn: uitsluiting van willekeur bij de
inzet van SeaZip service schepen; betere beheersing van schommelingen in de markt; betere voorspelbaarheid en gelijkmatige verloop van de cash flow van de individuele schepen.
Besloten is dat in ieder geval SeaZip 1 tot en met 6 in de resultatenpool worden opgenomen. Dit betekent in
de praktijk dat de jaarresultaten over de individuele schepen – en dus scheepsfondsen – worden gemiddeld.
JR Shipping heeft de resultatenpool met terugwerkende kracht over het boekjaar 2015 laten ingaan. Hierdoor
trekken deelnemers in SeaZip 3 en 4 direct profijt van de bovengemiddelde prestaties van SeaZip 1 en 2. Om
haar vertrouwen in de groeimarkt voor offshore wind service schepen te onderstrepen, heeft de rederij een
unieke garantieregeling in het leven geroepen, gerelateerd aan de managementvergoeding voor de schepen.
Het initiatief om een resultatenpool in het leven te roepen en de garantieregeling zijn goed ontvangen. Het
vertrouwen van investeerders in de groeimarkt van service schepen voor windmolenparken op zee is groot.
Gezien de concrete nieuwbouwplannen voor de komende jaren - 13 parken in 2016 en 15 parken in 2017 en de trend om windturbines steeds verder uit de kust te situeren, zijn de inzetperspectieven voor de SeaZip
service schepen vloot uitstekend, als ook beschreven in hoofdstuk 1, Marktklimaat 2015.

Zoals ieder jaar hebben met betrekking tot fondsbeheer reguliere activiteiten plaatsgevonden als algemene
en fondsspecifieke informatie- en communicatietrajecten, informatieverstrekking met betrekking tot de
overdracht van participaties en verzending van en toelichting op de jaarlijkse fiscale invulinstructies. In
september 2015 vond nog een uitgebreide informatieronde plaats over de uiteindelijke afhandeling van
formaliteiten die samenhingen met de overdracht van de River-schepen, waarmee de betrokken investeerders
hebben ingestemd. Hoewel JR Shipping een streep gehaald zag zien door haar intenties om investeerders
nog enig perspectief te bieden op herstel van geïnvesteerd vermogen, kende de finale toch nog een bevredigend
slot. Na lang aandringen bij de financierende is JR Shipping er ten langen leste in geslaagd per schip een bedrag
van € 200.000,- per schip te claimen, aan te wenden om de participanten die de River-schepen gaandeweg
de crisis met overbruggingsleningen hebben ondersteund nog enigszins voor hun verlies te compenseren.
Met deze tegemoetkoming is, gegeven de omstandigheden, voor alle partijen het best haalbare resultaat
gerealiseerd.

In hoofdlijnen
P In 2015 kon JR Shipping besluiten tot vervroegde aflossing van de obligatielening van 2011. Investeerders
zagen hun volledige inleg, vermeerderd met de laatste rentebetaling voor de jaarwisseling op hun bankrekening teruggestort en kijken terug op een rendabele investering.
P In haar rol van fondsbeheerder heeft JR Ship Investments veel aandacht en tijd geïnvesteerd in 		
communicatie- en informatietrajecten in het kader van de ‘River-schepen’ die de rederijgroep in 2015
namens een Duitse scheepvaartbank heeft beheerd. Eind 2015 zijn de schepen aan een nieuwe eigenaar
overgedragen. Voor de investeerders wist JR Shipping per schip een compensatie te bedingen.
P Eind 2014 en begin 2015 heeft JR Ship Investments in korte tijd SeaZip 3 en 4 participaties geplaatst.
Tussen begin september en eind november 2015 is er ingeschreven op alle beschikbare SeaZip 5 en 6
participaties. Er is uiteindelijk zelfs overtekend op de SeaZip 5 en 6 participaties.
P Tijdens de SeaZip 5 en 6 emissie heeft de rederij besloten tot de vorming van een resultatenpool voor
alle, thans varende en in aanbouw zijnde SeaZip service schepen. Het besluit is in de markt goed 		
ontvangen. Investeerders in service schepen SeaZip 3 en 4 profiteren over boekjaar 2015 direct van de
resultatenpool.
P Begin 2016 is JR Ship Investments begonnen met de voorbereidingen van een nieuwe uitgifte van
JR Shipping obligaties, waarover een jaarrente van 7% zal worden uitgekeerd.
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5		 ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
Binnen de walorganisatie van rederijgroep JR Shipping hebben zich in 2015 geen noemenswaardige veranderingen voorgedaan. De personele bezetting sloot aan op het hoge
activiteitenniveau. Voor de operationele staf van JR Ship Management was 2015 een extra
dynamisch jaar als gevolg van de managementwerkzaamheden voor de River-schepen
die wij in 2015 namens een Duitse bank in beheer hadden. Deze werkzaamheden vonden
plaats naast de reguliere werkzaamheden voor onze eigen vloot, wat de werkdruk aanzienlijk vergrootte. Met betrekking tot ons boordpersoneel zien we dat de eerder ingezette
trend om te varen met niet-Nederlands personeel doorzet.

Met een professionele walorganisatie en een mix van vast en ingeleend 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 stelt en van de
telkens weer strenger wordende wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid, milieu en certificering.
Naast operationeel en commercieel 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 administratieve taken. Ook in dit opzicht heeft 2015 extra
inspanningen gevergd als gevolg van de informatie- en communicatietrajecten rond het traject van de Riverschepen.
Om de bemanningskosten in balans te houden met de sterk verminderde inkomsten, zijn we de afgelopen
jaren meer niet-Nederlandse officieren gaan inzetten op onze schepen. Deze hebben geen vast dienstverband
bij onze rederij, maar worden via een gespecialiseerde crewingpartner ingehuurd, waardoor we maximaal
flexibel blijven. De achterliggende jaren laten zien dat de kwaliteit van onze dienstverlening hier niet onder te
leiden heeft. De bezetting van onze walorganisatie bleef de afgelopen jaren vrijwel ongewijzigd. De huidige
bezetting volstaat ruimschoots om lopende en komende processen in goede banen te blijven leiden. De onderneming wordt aangestuurd door 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.

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.
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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
Voor 2000, het jaar waarin JR Shipping besloot zich te specialiseren in de markt voor containerfeeder schepen,
volstond een kleine staf van scheepvaartprofessionals om de toen nog bescheiden vloot aan te sturen. Vanaf 2000
is het hard gegaan voor de rederijgroep. De vraag naar containerfeeder schepen nam sterk toe en JR Shipping
heeft daarop geanticipeerd met een aanzienlijke, gefaseerde vlootuitbreiding. De behoefte aan gekwalificeerd
personeel nam evenredig toe. Met het besluit om in eigen beheer scheeps-CV’s te ontwikkelen en op de markt
te brengen, nam ook de behoefte toe aan specialisten binnen die expertise. Het is steeds gelukt om de beste
mensen aan te trekken en aan ons te binden. De walorganisatie is op een natuurlijke wijze met de vloot
meegegroeid - een vloot die per eind 2011 zijn maximale omvang had van 23 containerfeeder schepen in een
capaciteitsrange van 340 tot circa 1.440 TEU en 2 multipurpose schepen. Eind 2012 was het aantal containerfeeder schepen als gevolg van onvermijdelijke faillissementen gedaald tot 18, maar was de rederij aanvullend
verantwoordelijk voor 3 multipurpose schepen van derden en 2 offshore service schepen. Om deze zo PP

30

goed als mogelijk was door de crisisjaren heen te loodsen, is de keuze gemaakt om de walorganisatie op
volle sterkte te houden. Het is een paradox, maar de crisis heeft eerder tot meer dan minder werkzaamheden
geleid, waardoor de werkdruk al die jaren stevig was.
Dat neemt niet weg dat onze rederij meerdere malen voor het dilemma heeft gestaan van eventuele inkrimpingen in de personele organisatie. De scheidslijn tussen consolideren of ingrijpen was meerdere malen dun. Los
van de persoonlijke gevolgen die ingrijpen zou hebben op de levenssfeer van loyale, deskundige medewerkers,
hebben puur zakelijke redenen de doorslag gegeven om de walorganisatie zoveel mogelijk op het bestaande
niveau te houden. Ondanks de in omvang afgenomen vloot, was iedereen hard nodig om te blijven voldoen aan
de kritische eisen die onze afnemers stellen aan onze dienstverlening én aan de blijvende eis om exploitatiekosten te blijven beheersen door zoveel mogelijk activiteiten, als technische inspecties en technische inkoop, in
eigen hand te houden. Voor wat betreft het financieel beheer nam de werkdruk als gevolg van de crisis enorm toe,
wat hoge eisen heeft gesteld aan onze financiële professionals. Iedereen is zich onvoorwaardelijk voor de rederij
en de belangen van haar stakeholders blijven inzetten, ondanks de teleurstellende resultaten en de onzekerheden
die de crisis voor iedereen inhield. Hier is een woord van erkentelijkheid vanuit de directie op zijn plaats.

Project River-schepen
Dat we de walorganisatie tegen de stroom in op peil wisten te houden, heeft zich anno 2015 dubbel en dwars
uitbetaald. Een prestigieus project zoals wij hebben uitgevoerd in opdracht van een Duitse scheepvaartbank,
het tijdelijke beheer over de zes River-schepen en bijbehorende scheepsfondsen, hadden wij nooit tot een
goed einde kunnen brengen zonder de bovengemiddelde inzet van zowel onze technische als financiële staf.
De schepen, die zich wereldwijd op ver uiteen liggende locaties bevonden, hadden acuut deskundige aandacht
en ondersteuning nodig om ze in de vaart te kunnen houden. Financiële analyses, administratief beheer en
de communicatie met investeerders hebben van onze specialisten het uiterste gevraagd. Het project kreeg
weliswaar een andere wending dan voorzien, onze dienstverlening was optimaal en de uiteindelijke transitie
is naar wens van de opdrachtgever verlopen. Voor de investeerders die tijdens de crisis overbruggend kapitaal
verstrekten aan één van de River schepen CV’s wist JR Shipping bij de financierende bank een som van
€ 200.000,- per schip te bedingen, aan te wenden ter compensatie, evenredig te verdelen naar de hoogte van
de inleg. De kennis en ervaring die wij tijdens dit gecompliceerde traject hebben opgedaan, helpt om onze
ambities met betrekking tot gespecialiseerde managementdiensten aan derden nóg beter op de kaart te zetten
en te realiseren. Eén ding is daarbij boven alle twijfel verheven: om hier succesvol in te zijn, hebben we al
onze medewerkers hard nodig.
Nu we het dieptepunt van de crisis achter ons lijken te hebben – een veronderstelling die nog altijd de nodige
behoedzaamheid vereist, gezien het wereldwijde wankele evenwicht in de geopolitieke verhoudingen en de
volatiliteit van de wereldeconomie - is het moment daar om vooruit te kijken. De huidige situatie op de
markt voor containerfeeder schepen doet vermoeden dat consolidatie van onze huidige positie mogelijk is,
waarbij we reikhalzend blijven uitzien naar écht tariefherstel om enige kans te behouden op herstel van geïnvesteerd vermogen. De situatie met betrekking tot onze eigen multipurpose schepen is en blijft spannend.
Verdere tegenvallers kunnen we ons nauwelijks veroorloven. Wat onze ambities met betrekking tot managementdiensten aan derden betreft, hebben we in 2015 een mooi visitekaartje afgegeven en blijven we ons inspannen
om deze activiteiten te vergroten. Kijken we naar de vierde pijler onder ons diversificatiebeleid - activiteiten op
de markt voor windmolenparken op zee - dan mogen we stellen dat dit een perspectiefrijke beleidskeuze
blijkt te zijn die ook in 2016 een mogelijke basis is voor verdere vlootuitbreiding, passend bij de marktontwikkelingen. Niet alleen wij geloven in deze markt, ook onze investeerders zetten in op windenergie, zoals
bleek uit het goede verloop van de vier SeaZip emissies in 2015. Dat is ons veel waard.

Bedrijfsonderdelen
Binnen de diverse bedrijfsonderdelen hebben zich in 2015 geen relevante organisatorische verschuivingen
voorgedaan, noch grote veranderingen in de personele bezetting. Onze walorganisatie bestond in 2015 uit
circa 35 medewerkers die alle disciplines vertegenwoordigen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van
ons allround scheepvaartbedrijf. Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen van 2015 per bedrijfsonderdeel beschreven.

JR Ship Management
De specialisten van JR Ship Management die verantwoordelijk zijn voor management- en kwaliteitsprocessen
in relatie tot quality, health, safety en environment (QHSE) hebben in 2015 opnieuw aantoonbare prestaties
neergezet. De afdeling focust permanent op de veiligheid, leefbaarheid en het milieubewustzijn aan boord
van de schepen, bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening aan onze afnemers te borgen. In 2014 is de
Werkgroep Zeevarenden opgericht, die tot doel heeft de performance van onze schepen naar een hoger niveau
te tillen. In 2015 heeft deze werkgroep zich er opnieuw voor ingespannen om iedereen die bij JR Shipping
werkzaam is bewust te maken van de kwaliteits- en veiligheidscultuur die kenmerkend is voor de rederijgroep. Ook in 2016 ligt hier veel nadruk op.
In januari 2015 is een nieuwe brandstofregelgeving in werking is getreden, wat de nodige aandacht heeft
gevergd. Voor schepen die in de zogeheten ECA gebieden varen (Emission Controlled Areas) geldt een
gelimiteerde uitstoot van 0,1% zwavel. Dit houdt in dat ze moeten varen op ‘Marine Gas Olie’ in plaats van
‘Zware Stook Olie’. De minder vervuilende olie is duurder, maar door de lage brandstofprijzen is de impact
hierop voor de charteraars die verantwoordelijk zijn voor de brandstofkosten minimaal. In 2015 zijn al onze
schepen aan de nieuwe brandstofregels aangepast, wat in technische zin geen problemen heeft opgeleverd.
Ook voor schepen waarover het scheepsmanagement door hun eigenaren aan JR Ship Management is uitbesteed,
kon een uitstekende performance worden gewaarborgd. In 2015 kwamen daar zes containerfeeder schepen
bij, in opdracht van een Duitse bank, als eerder in dit jaarverslag beschreven. In korte tijd is het team van JR
Ship Management erin geslaagd de schepen in lijn te brengen met de kwaliteits- en veiligheidsnormen die
de pijlers zijn onder onze bedrijfscultuur. De duur van het managementproject was relatief kort, maar in
zowel financiële als operationele zin is het project naar volle tevredenheid van de opdrachtgever verlopen.
In de sterk veranderende markt waarop JR Shipping opereert, ligt de focus op een duurzame, flexibele organisatie
die alle vereiste expertise bezit om in uiteenlopende marktsegmenten hoge prestaties neer te zetten, zoals op dit
moment op de short sea shipping markt en de markt voor offshore wind service schepen. Door de technische
en innovatieve ontwikkelingen in scheepvaartechnieken op de voet te volgen, zoals recentelijk het gebruik
van alternatieve brandstoffen, verlaging van emissies en toepassing van waterballastreinigingssystemen, is
het mogelijk hier ook bij toekomstige projecten snel en goed op in te spelen.

JR Ship Crew BV
JR Ship Crew BV is binnen de rederijgroep verantwoordelijk voor de bemanningszaken. Daarbij gaan de
noodzaak tot kostenbeheersing en de plicht om te blijven investeren in een kwalitatief goede bemanning die
past bij de soms zeer specifieke eisen van klanten en charteraars, hand in hand. Tot en met 2015 lag de nadruk
op ‘meer doen met een gelijk aantal mensen’. Wel is in 2015 een basis gelegd om in 2016 in beperkte mate
meer ruimte te creëren voor opleiding en ontwikkeling ter aanvulling op de wettelijk verplichte trainingen.
Per 31 december 2015 bood JR Ship Crew per dag gemiddeld aan ruim 200 zeevarenden werkgelegenheid
aan boord van onze schepen. Hiervan staan 40 officieren als vaste medewerkers van de rederij op de loonlijst. De gezellen aan boord van onze schepen hebben voor het merendeel de Filipijnse nationaliteit. De
niet-Nederlandse officieren zijn voornamelijk afkomstig uit Oekraïne en Rusland. Ze zijn beschikbaar via
een min of meer vaste pool.
In 2015 heeft de rederij gemiddeld acht stageplaatsen geboden; zes voor Nederlandse maritieme studenten,
twee voor Filipijnse. In 2016 breiden we dit aantal uit met vier plaatsen voor Russische of Oekraïense stagiairs.
Gezien het percentage aan officieren uit deze landen op onze schepen, dat de afgelopen jaren aanzienlijk is
toegenomen, willen we ook investeren in deze groep jonge maritieme talenten. Op dit moment is circa 75%
van de totale staf aan boord van onze schepen van niet-Nederlandse komaf. Naast betere beschikbaarheid
en bereikbaarheid, is de keus hiervoor ingegeven door de kostenfactor. Ondanks de in 2015 gestegen waarde
van de US dollar ten opzichte van de euro, liggen de loonkosten van niet-Nederlandse zeevarenden nog altijd
lager. Meer informatie over de kostenontwikkeling is te vinden in hoofdstuk 3, De Vlootperformance.
In het kader van training en opleiding werkt JR Ship Crew onder meer samen met zeevaartschool Maritiem
Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. Ondanks nog steeds beperkte financiële middelen, PP
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zijn we er binnen dit partnership ook in 2015 in geslaagd JR Master Classes aan te bieden, korte praktijkstages
voor maritieme studenten, waarbij leraren aan boord van onze schepen het studiedeel invullen. De JR Master
Classes krijgen subsidie van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds van onze brancheorganisatie.
Om zich als werkgever te profileren, nam JR Ship Crew in 2014 deel aan meerdere open dagen van verschillende
zeevaartscholen en aan het Maritime and Offshore Career Event. Deze beroepsmanifestaties focussen op de
werving van stagiairs en startende zeevarenden. Met het oog op de toekomst en te verwachten schaarste aan
gekwalificeerde zeevarenden, staat deelname aan maritieme loopbaanevenementen ook voor 2016 op de agenda.

SeaZip Crew BV
De bemanning die speciaal is getraind om dienst te doen op onze SeaZip service schepen voor windmolenparken op zee, is in dienst van SeaZip Crew BV. Bij SeaZip Crew BV waren per eind 2015 zeven vaste medewerkers werkzaam. De overige bemanningsleden worden via verschillende kanalen ingehuurd. De kapiteins
zijn van Nederlandse en andere EU-nationaliteiten. Werktuigkundigen en matrozen komen van landen van
zowel binnen als buiten de EU. Naast bewezen maritieme en technische vaardigheden stellen we aan
bemanningsleden voor de SeaZip service schepen hoge eisen aan sociale vaardigheden als communicatie en
samenwerking, zodat de employees die SeaZip vervoert naar de offshore windmolenparken zich welkom en
veilig voelen aan boord van de schepen.

Confeeder Shipping & Chartering
Het team van Confeeder Shipping & Chartering zit dicht op de bevrachtingsmarkt en heeft in haar acquisitieen onderhandelingsactiviteiten duidelijk waargenomen dat het herstel op de markt voor containerfeeder
schepen dat eind 2014 inzette, in 2015 is doorgezet. Er konden iets betere tarieven worden gerealiseerd en
charteraars waren vooral bereid contracten te sluiten voor langere duur dan in de jaren hiervoor. In NoordEuropa is het aantal ‘werkloze’ schepen aanzienlijk afgenomen. Daardoor lijkt de balans iets terug te keren.
Uit haar contacten met marktbepalende operators en wereldwijd opererende lijndiensten destilleert Confeeder
Shipping & Chartering nog veel aarzeling met betrekking tot het verloop van 2016. Duidelijk is dat ook dit
weer een uitdagend jaar wordt.

JR Ship Investments
Het team van JR Ship Investments, heeft zich in 2015 weer op diverse fronten bewezen. In het begin van 2015
werden de SeaZip 3 en 4 emissie gerealiseerd. Beide projecten zijn volgens planning verlopen. In de tweede
helft van 2015 slaagde JR Ship Investments er bovendien in om in korte tijd SeaZip 5 en 6 participaties te
plaatsen. Rondom de SeaZip emissies zowel in het begin als einde van het boekjaar is een Offshore Service
Schepen Symposium georganiseerd op de werflocatie van Damen in Gorinchem, dat door verrassend veel
investeerders is bijgewoond. Met vier succesvolle emissies was JR Ship Investments in 2015 de enige specialist
die de markt voor scheepsinvesteringen heeft bediend met interessante, perspectiefrijke investeringsprojecten.
Gedetailleerde informatie over de SeaZip projecten is te vinden in hoofdstuk 4, Fondsbeheer en Emissies.
In haar rol van fondsbeheerder was JR Ship Investments in 2015 nauw betrokken bij het financiële beheer
van en de informatie- en communicatietrajecten rond de zes ‘River-schepen’ waarvan elders in dit jaarverslag uitgebreid verslag is gedaan.
JR Ship Investments heeft begin 2015 intensief meegewerkt aan de samenstelling van het jaarverslag over
2014. Halverwege het jaar is een editie van de nieuwsbrief uitgegeven, JR Shipping Actueel, die in het teken
stond van actuele marktinformatie. Voor het eerst is JR Shipping Actueel ook in een speciale digitale editie
verschenen. Daarnaast droeg JR Ship Investments zorg voor correcte financiële verslaggeving met betrekking
tot lopende scheeps-CV’s. Tegen het einde van het jaar kon JR Ship Investments investeerders in JR Shipping
Obligaties 2011 het goede nieuws brengen dat de obligatielening vervroegd kon worden afgelost en dat de
ingelegde gelden inclusief de laatst genoten rente konden worden teruggestort. Begin 2016 werd een aanvang
gemaakt met de voorbereidingen voor een nieuw uit te schrijven obligatielening.

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 bij aan het vergroten van de expertise
binnen de rederijgroep en aan de winstdoelstellingen en past als zodanig goed in het diversificatiebeleid.
Het achterliggende boekjaar zijn weer werkzaamheden verricht voor de Chowgule werf in India 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 2015 onder meer geleid
tot de bouw van twee ‘zeerivier’ droge lading schepen, speciaal ontwikkeld voor de lokale Indiase markt.
Belangrijke kenmerken zijn een geringe diepgang, een draagvermogen van 2.600 ton en een laag brandstofverbruik. 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.
JR Ship Brokers & Consultants is in 2015 opnieuw betrokken geweest bij vele inspecties in de offshore markt,
droge ladingmarkt, containermarkt en bij speciale vaartuigen. Daarnaast zijn er meerdere taxaties en marktstudies voor uiteenlopende markten gemaakt. Tot slot speelde JR Ship Brokers & Consultants in 2015 een
bemiddelende en waardevolle rol bij de verkoop van diverse schepen, waaronder de Externo en de Expansa.

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 2015 heeft JR Ship Cruise voor vijf gasten rondreizen gefaciliteerd. Gastschepen waren m.s. Elan (RotterdamSpanje-Casablanca), m.s. Elite (twee maal Greenock-Bilbao-Greenock), OOCL Rauma (Rotterdam-BalticSt. Petersburg-Hamburg), m.s. Ensemble (Rotterdam-Spanje-UK) en m.s. Energizer (Rotterdam-Noorwegen).

In hoofdlijnen
P De walorganisatie van JR Shipping bestond anno 2015 uit circa 35 medewerkers
P De organisatie, bedrijfsvoering en het HR-beleid zijn gericht op het hoogst haalbare niveau van kwaliteit
en veiligheid ten behoeve van klanten/opdrachtgevers binnen de diverse markten waarop de rederijgroep
actief is: containerfeeder vaart, multipurpose vaart, scheepsmanagementdiensten aan derden, service
schepen voor windmolenparken op zee
P De personele capaciteit is in overeenstemming met het werkaanbod, wat mede te danken is aan de
loyaliteit en flexibiliteit van alle medewerkers. De directie van JR Shipping is haar medewerkers daar
erkentelijk voor.
P Extra inzet op alle fronten was in 2015 met name geboden vanwege het tijdelijke beheer over zes extra
schepen - de River-schepen - in opdracht van een Duitse bank.
P JR Ship Management meldt dat de overgang naar minder milieubelastende brandstof, sinds 2015 verplicht
in de meeste vaargebieden, vlekkeloos is verlopen.
P JR Ship Crew legde in 2015 een basis om langzaamaan weer meer te gaan investeren in opleiding en
ontwikkeling, waarbij ook níet-Nederlands maritiem talent kansen krijgen, daar JR Ship Crew de schepen
in toenemende mate met niet-Nederlandse zeevarenden bemant.
P JR Ship Investments was in 2015 de enige specialist op de markt voor scheepsinvesteringen die perspectiefvolle investeringsprojecten wist te realiseren. Het betrof de gespreide uitgifte van participaties in SeaZip
service schepen voor de nog steeds groeiende offshore windindustrie.
P Begin 2016 is JR Ship Investments gestart met voorbereidingen voor de uitgifte van nieuwe JR Shipping
Obligaties tegen een jaarlijkse rente van 7%.
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6		 VOORUITBLIK 2016
Hoe de specifieke scheepvaartmarkten waarop JR Shipping actief is zich vanaf 2016
zullen ontwikkelen, laat zich nauwelijks voorspellen. Met de markt voor offshore wind
service schepen als positieve uitzonderingen, blijft de situatie voor de overige markten
fragiel. Er is verbetering, maar er zijn ook nieuwe bedreigingen. Eén ding is echter zeker:
2016 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van grote, ingrijpende veranderingen in de
scheepvaartindustrie. De crisis heeft veel organisaties die in onze industrie actief zijn
uitgeput. Er vindt een transformatie plaats, die zijn weerga niet kent. Rederijen, bevrachters,
charteraars en scheepsfinanciers maken zich op voor een nieuwe ordening, waarbij
bescherming en versterking van de eigen status quo prioriteit heeft. Voor veel organisaties
geldt: erop of eronder.

Ook rederijgroep JR Shipping heeft de afgelopen jaren averij ondervonden, maar op dit moment is de status
quo redelijk stabiel. Op de kernactiviteiten, commercieel en operationeel management over zeeschepen, wordt
geen verlies meer geleden. Ter aanvulling hierop werd in 2015 extra omzet gegenereerd met een prestigieus
advies- en managementproject dat direct met de actuele transformatie van de scheepvaartindustrie samenhangt.
Mede dankzij dit project, uitgevoerd in opdracht van een Duitse bankrelatie, zijn we erin geslaagd 2015 met
goede cijfers af te sluiten. In die zin was 2015 voor onze organisatie een belangrijk kanteljaar. Vanuit de
bestaande basis en ondanks nog steeds bestaande dreigingen kunnen we verder. We hebben lessen getrokken
uit de crisis en realiseren ons dat vernieuwing en veerkracht samen de sleutel naar de toekomst vormen.
De vereiste veerkracht heeft niet alleen betrekking op ondernemerschap en beleid, maar evenzeer op de
financiële daadkracht waarmee bedreigingen kunnen worden afgewend en strategische manoeuvres in ons
voordeel kunnen worden beslist. In de komende periode van transities, is het essentieel om snel en flexibel
middelen aan te kunnen wenden uit een ‘oorlogskas’. Want meer dan ooit hangt de flinterdunne scheidslijn
tussen wel of niet meedoen en een positie van betekenis innemen af van het momentum. Om die reden heeft de
rederijdirectie begin 2016 besloten om opnieuw een obligatielening uit te schrijven, nadat de eerste obligatielening, aangegaan in 2011, dankzij de positieve balans van 2015 vervroegd kon worden afgelost. In maart 2016
is met de uitgifte van nieuwe JR Shipping Obligaties gestart. Op de aan dit initiatief gekoppelde doelen, komen
we aan het slot van deze vooruitblik terug.

Containerfeeder markt
Kijken we eerst naar de scheepvaartmarkt die tot de crisis onze kernmarkt was, de markt voor containerfeeder
schepen, dan mogen we vaststellen dat de crisis in zijn meest dramatische vorm achter ons ligt. Door de
capaciteit die de afgelopen jaren noodgedwongen uit de vaart verdween, lijkt het marktevenwicht zich enigszins te herstellen. De economische groei blijft echter onvoldoende om ons in 2016 op te maken voor serieus
herstel, laat staan voor een terugkeer naar de gemiddelde chartertarieven van voor de crisis. Verbeteringen in
die orde zijn nog niet in zicht. Het afgelopen jaar liet weliswaar tariefherstel zien en charteraars leken geneigd
schepen voor langere tijd vast te leggen, contractonderhandelingen worden nog steeds op het scherpst van
de snede gevoerd en conjunctuurschommelingen zijn direct van invloed op het marktklimaat. Er werd in
2015 nog steeds uiterst behoedzaam gemanoeuvreerd en dat zal in 2016 niet anders zijn.
Daarbij wordt een serieuze dreiging zichtbaar, waarvan de impact zich nog niet laat inschatten. Grote containerlijndienst operators die streven naar hegemonie op het intercontinentale vaarwater, hebben zich de afgelopen
jaren tegen de stroom van de economische recessie in enorme investeringsinspanningen getroost om met de
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bouw van mega-schepen nieuwe capaciteit aan de bestaande vloot toe te blijven voegen. Recordjaren waren
2008 en 2014, waarin de bestaande vloot respectievelijk werd uitgebreid met 1,52 miljoen en 1,46 miljoen
TEU. Hierdoor bestaat al jaren overcapaciteit. Ondanks dat was 2015 een nieuw recordjaar met een vlootuitbreiding van 1,71 miljoen, toe te schrijven aan 212 nieuwe schepen waarvan ruim de helft een capaciteit
van meer dan 10.000 TEU vertegenwoordigt. Bij de tegenvallende economische groei, kan het nauwelijks anders
dan dat deze capaciteitsuitbreiding zich in 2016 gaat wreken. De tarieven voor de intercontinentaal varende
oceaanreuzen staan al zwaar onder druk. Werkkapitaalproblemen, zoals die zich de achterliggende periode
voordeden in de containerfeeder vaart, kunnen niet uitblijven. Scheepsfinanciers zijn hier terecht bezorgd en
nerveus over. Terwijl er nog eindeloos veel kennis, daadkracht, inventiviteit en goede wil gemobiliseerd moet
worden om hoofdpijndossiers met betrekking tot scheepvaartleningen te blijven beheersen, dient een volgende
herstructureringsgolf zich aan. Van dit opnieuw verstoorde evenwicht gaat een serieuze dreiging uit.

Multipurpose markt
De markt voor multipurpose schepen lijkt zich nauwelijks aan de crisis te kunnen ontworstelen. Het tariefherstel was in 2015 teleurstellend; 2016 is eveneens in mineur begonnen. Er zijn nauwelijks tekenen die wijzen
op toenemende activiteiten in de loop van 2016. Het enige lichtpuntje is het lage niveau van de olieprijzen,
dat voorlopig nog lijkt aan te houden. Dit scheelt aanzienlijk in brandstofkosten, wat nog enigszins van positieve
invloed is op de resultaten in dit marktsegment. Voor de crisis uitbrak, was het juist deze markt die een goed
evenwicht in vraag en aanbod liet zien en daardoor minder van de crisis te lijden had dan alle overige scheepvaartmarkten. Nu kunnen we niet anders vaststellen dan dat de motor van de wereldeconomie dusdanig is
vastgelopen, dat zelfs een relatief gezond marktevenwicht als uitgangspunt niet tegen de verwoestende kracht
van deze crisis was opgewassen. Herstel lijkt daardoor nog lang op zich te laten wachten.

Offshore service schepen
De markt voor offshore service schepen heeft zijn eigen, niet aan de crisis gebonden dynamiek. De offshore
windindustrie heeft zich in met name Noord-Europa ontwikkeld tot factor van grote betekenis als het gaat
om de noodzakelijke transitie naar hernieuwbare energie ter vervanging van conventionele energie. Laten we
er een meerjarenprognose op los, dan zijn de perspectieven voor service schepen ten behoeve van offshore
windmolenparken uitstekend. De markt groeit; windturbines leveren steeds meer capaciteit; innovatieve
technieken maken het beter mogelijk om grootschalige windmolenparken te realiseren op grotere afstanden
tot de kust, wat de vraag naar snelle, wendbare en vooral 100% zeewaardige schepen positief beïnvloedt.
Hoewel de activiteiten op de markt van offshore service schepen in 2015 tegen het einde van het jaar eerder
terugliepen dan gebruikelijk is, heeft de markt in 2015 enorme stappen gezet. Er werd voor ruim PP
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€ 13,3 miljard in de installatie van windturbines geïnvesteerd en 3.019 MW aan nieuwe capaciteit op het
netwerk aangesloten. De trend naar schaalvergroting en grotere afstanden tot de kust laat zich goed in cijfers
uitdrukken. Bedroeg de afstand tot de kust in 2014 nog gemiddeld 32.9 km (bij een gemiddelde waterdiepte
van 22,4 meter), in 2015 was dit 43,3 km (bij een gemiddelde waterdiepte van 27.2 meter). De gemiddelde
capaciteit van de nieuw opgeleverde windmolenparken nam in 2015 met 8.2% toe ten opzichte van 2014.
Deze trends zetten in 2016 en 2017 onverminderd door. Ook de groei van het aantal parken zet door. Voor
2016 staat de bouw van ten minste 13 nieuwe offshore windmolenparken op het programma, met een totale
capaciteit van 11.620 MW, te leveren door circa 2000 windturbines. Voor 2017 staan nog minstens 15 nieuw
te bouwen offshore windmolenparken gepland met een gezamenlijke capaciteit van 6.605 MW, te leveren
door ruim 1000 windturbines. Met deze ambitieuze capaciteitsuitbreiding blijft de vraag naar offshore service
schepen toenemen. De rederijgroep voorziet dan ook goede inzet- en omzetperspectieven voor haar reeds
varende en in maart 2016 nog op te leveren SeaZip service schepen. Er bestaan nog geen concrete plannen
om de vloot die per maart 2016 uit zes service schepen bestaat, uit te breiden, maar als er één markt is die de
Nederlandse scheepvaartindustrie nieuwe kansen biedt, is het de innovatieve en bij uitstek internationaal
georiënteerde markt voor offshore windmolenparken.

Bijzondere projecten
Dat rederijgroep JR Shipping 2015 met een gezonde werkkapitaalpositie kon afsluiten, is in niet onbelangrijke
mate toe te schrijven aan een bijzonder project dat in 2015 werd uitgevoerd voor een vooraanstaande Duitse
scheepvaartbank. Het betrof, zoals eerder in dit jaarverslag beschreven, het tijdelijke financieel en operationeel
management over zes containerfeeder schepen die eerder werden beheerd door een collega-rederijbedrijf.
Gezien het track record van de rederijgroep met betrekking tot deze specialistische materie, denk aan de
realisatie van JR Fleet Fund CV, waarmee in 2012 een werkbare basis is gelegd voor elf containerfeeder schepen,
heeft de Duitse bankorganisatie het vraagstuk bij ons neergelegd,. Dit leidde begin 2015 tot de formele overname van de zes schepen. De transitie vond plaats met de intentie om voor de schepen een nieuwe financiële
structuur neer te zetten en ze vervolgens onder te brengen in onze scheepsmanagementorganisatie. Het liep
anders. Er diende zich voor de bank een kans aan om de zes schepen te betrekken bij een grotere transactie.
Voor de bank was dit een unieke gelegenheid, waarop zeer snel geacteerd moest worden. Als rederijgroep
hebben we vervolgens hard gewerkt aan een correcte overdracht van de schepen.
Deze gang van zaken laat zien dat het ‘oorlog’ is in de scheepvaartindustrie en dat beslissingen die vaak onder
grote druk worden genomen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Zoals eerder gezegd: de scheepvaartmarkt verkeert in een ongekende fase van transformatie. Het hoofd koel houden en snel reageren zijn beslissend
om bij deze ingrijpende transformatie een positie te verwerven die continuïteits- en winstperspectieven biedt.
Het is onze vaste overtuiging dat zich in 2016 en 2017 een reeks van ‘bijzondere projecten’ aandient, die grotendeels op herschikkingen en herstructureringen zijn gericht. Met name scheepsbanken zoeken naar vernieuwende
samenwerkingsstructuren en managementmodellen die enige orde moeten scheppen in de totale chaos die
thans heerst als gevolg van de crisis in de scheepvaartindustrie. Oplossingen zijn urgent, want scheepvaartbanken zien nog drie enorme dreigingen op zich afkomen: een escalatie in de markt van grote containerschepen
die momenteel zwaar onder druk staat; problemen in de offshore olie- en gasindustrie als gevolg van de
aanhoudend lage olieprijzen; aanhoudende laagconjunctuur in de bulk carrier markt. Er zal de banken alles
aan gelegen zijn om hoofdpijndossiers te sluiten of af te stoten en korte metten te maken met de zogeheten
non performing loans.
De paradoxale kant van deze medaille is dat hier vanzelf ook zeer specifieke projectkansen uit voorkomen.
Die zullen vaak in de lijn liggen van het project dat wij in 2015 uitvoerden in opdracht van de Duitse scheepvaartbank. Wij hebben bewezen voor dergelijke projecten de juiste ‘bankpartner’ te zijn en alle expertise in
huis te hebben om zowel naar de industrie als naar investeerders toegevoegde waarde te leveren. Wij zijn met
verschillende banken in gesprek over de mogelijke uitvoering van vergelijkbare bijzondere projecten. Het is
altijd zeer gevoelige en gecompliceerde materie die enerzijds van verschillende kanten een lange adem vergt
en anderzijds afhankelijk kan zijn van het momenturm.
Als rederijgroep zien wij beslist perspectieven in de snel transformerende markt. Door een actieve rol op te

eisen met betrekking tot gecompliceerde herstructurerings- en managementprojecten, zullen wij de basis onder
onze organisatie versterken, wat ten goede komt aan onze core business: het commercieel en operationeel
management van de schepen die wij in eigendom en beheer hebben. Uiteindelijk zullen hier ook nieuwe
investeringskansen uit voortkomen. Met de uitgifte van de JR Shipping Obligaties die 7% rente geven, willen
wij onze werkkapitaalpositie nog eens extra versterken. Met als doel: snel en wendbaar kunnen inspelen op
kansen die met de markttransformatie samenhangen, óók als daar de voorwaarde van verantwoorde financiële
participatie aan verbonden is. Meer veerkracht, meer perspectief. Dát is het motto waarmee we de uitdagingen
van 2016 tegemoet treden.

In hoofdlijnen
P Alles wijst erop dat het lichte herstel in de markt voor containerfeeder schepen in 2016 doorzet, ondanks
serieuze zorgen over het verstoorde evenwicht in de markt voor grote container schepen.
P De markt voor multipurpose schepen blijft ook in 2016 zorgelijk. De markt zit wereldwijd in een impasse.
Het economisch herstel blijft ruim onvoldoende om die te doorbreken.
P De offshore windindustrie gaat in 2016 met volle vaart door in het waarmaken van haar ambities. Er staan
voor 2016 dertien prestigieuze projecten op stapel. De trend naar grootschaliger en verder uit de kust
gelegen offshore windmolenparken zet door. Dit is van positieve invloed op de vraag naar zeewaardige
offshore service schepen.
P De crisis woekert in nog veel segmenten van de schaapvaartindustrie voort. De industrie verkeert in een
dramatische transformatiefase die in 2016 versneld doorzet.
P In deze fase zijn beleidskeuzes van scheepvaartbanken vaak bepalend. Zij zien aan de horizon nieuwe
dreigingen opdoemen en voelen een enorme urgentie om ‘hoofdpijndossiers’ af te sluiten of te stoten en
korte metten te maken met de zogeheten ‘non performing loans’.
P In deze werkelijkheid van verstrekkende mutaties doet zich de paradox voor van overname-, samenwerkings- en projectkansen die rechtstreeks met de transformatie samenhangen.
P Voor rederijgroep JR Shipping blijkt met name de markt van bijzondere projecten (herstructureringsen managementprojecten in opdracht van derden) een reële basis voor new business.
P JR Shipping heeft begin 2016 een nieuwe obligatielening uitgeschreven om haar financiële wendbaarheid
te vergroten en aldus snel en adequaat op nieuwe kansen in te kunnen spelen.
P De rederijgroep beschouwt het initiëren en realiseren van new business als speerpunt voor 2016, bedoeld
om het fundament onder de reorganisatie structureel te versterken in het belang van haar investeerders,
afnemers en overige stakeholders.
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VLOOTOVERZICHT
JR Shipping was in 2015 verantwoordelijk voor een eigen vloot van 13 containerfeeder
schepen, 2 multipurpose schepen en 4 offshore service schepen, in te zetten voor aanleg
en onderhoud van windmolenparken op zee. De rederij begon 2015 met 15 containerfeeder schepen. Twee schepen, m.s. Expansa en m.s. Externo, beide met een capaciteit
van 340 TEU, werden echter verkocht en overgedragen aan hun respectievelijke charteraars.
Voorbereidingen hiervoor werden al in 2014 getroffen. In 2015 werd een basis gelegd
voor de uitbreiding van de SeaZip service schepen vloot met twee nieuw te bouwen schepen
die in het voorjaar van 2016 worden opgeleverd.
In haar rol als specialist in bijzondere projecten en scheepsmanagementdiensten aan
derden, was JR Shipping in 2015 verantwoordelijk voor nog eens 6 containerfeeder schepen,
3 multipurpose schepen en het charterzeilschip clipper Stad Amsterdam. De 6 containerfeeder schepen, die werden beheerd in opdracht van een vooraanstaande Duitse scheepvaartbank, zijn eind 2015 aan een nieuwe eigenaar overgedragen.
In de vorm van scheepsparticipaties die de rederij via JR Shipping op de markt heeft
gebracht en brengt, nemen ruim 3.500 particuliere en zakelijke investeerders deel in de
vloot. In 2015 heeft de rederij nieuwe en bestaande investeerders weten te interesseren in
deelname in SeaZip service schepen. 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 exploitatieresultaten
over boekjaar 2015. De algemene ontwikkelingen die in 2015 van invloed waren op de
exploitatieresultaten, staan uitgebreid beschreven in de voorgaande hoofdstukken.
Tot 2009 publiceerde JR Shipping in haar jaarverslagen zogeheten ‘tussenstanden’, waarin
de exploitatieresultaten en operationele kosten werden vergeleken met de prospectusuitgangspunten. Als gevolg van de aanhoudende recessie vormen deze criteria voor onze
containerfeeder en multipurpose schepen geen reële maatstaf meer. Om een goed inzicht
te bieden in de actuele stand van zaken, zijn de resultaten over 2015 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 om die reden sinds boekjaar 2012 in hun huidige 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 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

€ 135.577.467

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 2015

Begroting 2015

Verschil

Netto omzet

25.186.729

23.294.575

1.892.154

Operationele kosten

17.403.315

16.449.582

- 953.733

Exploitatie resultaat

7.783.414

6.844.993

938.421

Rentekosten

3.964.654

3.964.654

-

Aflossingen

3.600.000

3.600.000

-

218.760

- 719.661

938.421

Verandering liquiditeit

41

Historie

Kort verslag 2015

Voor elf door HSH Nordbank gefinancierde schepen dreigden er,

Het marktherstel voor containerfeeder schepen heeft sinds het voor-

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

jaar van 2015 een steeds vaster karakter gekregen. JR Fleet Fund CV

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

heeft daardoor de financiële ruimte gehouden om de aflossings-

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

verplichting van € 1,8 miljoen per kwartaal vanaf september 2015 na

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

te blijven komen. Dat neemt niet weg dat het tariefniveau in relatie tot

met HSH Nordbank in overleg getreden. Tijdens dit overleg bleek

het historisch gemiddelde nog altijd ongekend laag ligt.

dat de bank aanstuurde op een collectieve oplossing waar alle elf
schepen bij betrokken zouden zijn. Dit heeft geresulteerd in een

Zoals bekend loopt de financieringsfaciliteit van JR Fleet Fund CV bij

herstructureringsvoorstel dat onder de investeerders op een breed

HSH Nordbank tot het najaar van 2019. De restschuld moet in dat

draagvlak bleek te kunnen rekenen. De elf schepen zijn vervolgens

jaar worden voldaan door tijdig een herfinanciering aan te trekken of

als bedrijfseconomische eenheid in JR Fleet Fund CV ondergebracht.

door verkoop van (enkele) schepen uit JR Fleet Fund CV. Om op de

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

lange duur werkelijk te kunnen spreken van enig herstel van geïnves-

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

teerd vermogen, zal er eerst sprake moeten zijn van structureel mark-

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

therstel. JR Fleet Fund CV kan zich geen nieuwe tegenvallers meer

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

veroorloven.

Van die uiteindelijke bate zullen de deelnemende schepen dan eerst
de eventuele schulden aan JR Vloot Support CV en de obligatie-

JR Fleet Fund CV ondervindt op dit moment zowel nadeel als voor-

houders moeten voldoen. Het eventuele restant komt ten goede

deel van de stijging van de dollar ten opzichte van de euro. Een aantal

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

schepen heeft op dit moment chartercontracten waarbij in dollars

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

betaald wordt. Omgerekend in euro’s is de omzet in 2015 gestegen.

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

Daar staat tegenover dat het grootste deel van de bemanning in US

geworden.

Dollars wordt uitbetaald. Dit heeft sinds begin 2015 geresulteerd in
een duidelijke kostenverhoging.

Exploitatieresultaat per schip in e
		
Schip

Omzet

Operationele kosten
Begroting 2015
Resultaat 2015

Begroting 2015

Resultaat 2015

Enforcer

1.464.394

1.692.483

1.355.646

1.342.898

Encounter

1.456.894

1.656.350

1.179.296

1.229.090

Energizer

1.531.430

1.412.127

1.338.296

1.375.747

Endeavor

1.464.050

1.496.358

1.565.990

1.685.189

Endurance

1.507.569

1.462.194

1.690.690

1.885.960

Ensemble

1.482.256

1.637.018

1.692.248

1.686.058

Elan

1.998.236

1.899.286

1.569.970

1.646.697

Elite

2.017.586

2.074.153

1.710.220

1.739.729

Elysee

3.520.480

3.858.668

1.368.402

1.382.680

Emotion

3.425.840

3.955.606

1.504.611

1.741.397

Empire

3.425.840

4.042.487

1.474.211

1.451.005
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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 2015

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

De Evolution heeft van 4 oktober 2014 tot 17 mei 2015 gevaren

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

voor charteraar Evergreen. Tijdens deze periode verdiende het schip

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

€ 5.400,- bruto per dag. Van 17 mei tot 24 mei 2015 heeft het schip

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

stil gelegen. Vanaf 24 mei 2015 is de Evolution gaan varen voor

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

CMA CGM. Tot 1 november 2015 verdiende de Evolution $ 7.200,-

heen varend onder de naam Sea Baltica) overgenomen van een

(US Dollar) bruto per dag. Vervolgens heeft CMA CGM gebruik

Nederlandse collega-rederij. Begin 2014 kon er melding gemaakt

gemaakt van haar optie om het contract aansluitend te verlengen

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

tegen $ 8.200,- (US Dollar) bruto per dag.

bedoeld om de scheepshypotheek op het containerfeeder schip
Evolution af te kopen. Voor m.s. Evolution Scheepvaartbedrijf CV
is door deze herfinanciering een verbeterde solvabiliteit ontstaan.

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)

1.053.194

Eigen vermogen

7.150.000

Uitgegeven participaties in emissiejaar 2004
Resultaat

456

m.s. Evolution Obligaties

Schuld Obligatielening (incl. rente)
Totaal vreemd vermogen

640.724
4.193.918

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Verschil

Netto omzet

2.115.609

2.109.512

6.097

Operationele kosten

1.273.206

1.421.256

148.050

Exploitatieresultaat

842.403

688.256

154.147

Rentekosten

264.026

260.754

- 3.272

Aflossingen

-

-

-

578.377

427.502

150.875

Verandering liquiditeit
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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 2015

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

De Evidence vaart al sinds de tweede helft van 2012 voor charteraar

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

Boluda Lines. Van 13 februari 2014 tot 13 februari 2015 verdiende

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

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

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

2016 verdiende de Evidence € 6.600,- bruto per dag. Deze tarieven

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

liggen structureel hoger dan de tarieven die bij vergelijkbare schepen

heen varend onder de naam Sea Nordica) overgenomen van een

gerealiseerd konden worden. Daar staat echter wel tegenover dat

Nederlandse collega-rederij. Begin 2014 kon er melding gemaakt

de Evidence aan de voorwaarden van een Spanish host trade moet

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

voldoen. De bemanningskosten van de Evidence zijn daardoor hoger

bedoeld om de scheepshypotheek op het containerfeeder schip

uitgevallen. Van 22 mei t/m 6 juni 2015 is er een intermediate survey

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

(kleine beurt) en een onderhoudsbeurt aan zowel de stuurboord

door deze herfinanciering een verbeterde solvabiliteit ontstaan.

als bakboord hoofdmotor uitgevoerd.

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

m.s. Evidence Obligaties

Schuld Obligatielening (incl. rente)
Totaal vreemd vermogen

2.375.000
754.289
3.129.289

Werkelijk 2015

Begroting2015

Verschil

Netto omzet

2.157.988

2.171.167

- 13.179

Operationele kosten

2.452.430

2.521.363

68.933

Exploitatieresultaat

- 294.442

- 350.196

55.754

204.756

210.300

5.544

-

-

-

- 499.198

- 560.496

61.298

Rentekosten
Aflossingen
Verandering liquiditeit
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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 2015

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. Aanhoudend lage brandstofprijzen hebben sinds begin

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

2015 een gunstige impact op de netto omzet van de Esprit. Gecon-

ontworpen voor de Europese markt. Het schip kan worden ingezet

cludeerd kan worden dat het schip binnen de gegeven omstandig-

voor het transport van diverse soorten droge lading, variërend van

heden in 2015 redelijk goed heeft gepresteerd. De omzet was

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

weliswaar nog steeds lager dan wat onder ‘gemiddelde marktom-

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

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

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

bare schepen van collega-rederijbedrijven waren de inkomsten

unieke concurrentievoordelen geeft ten opzichte van andere mul-

‘bovengemiddeld’. Er hebben zich in operationeel opzicht geen

tipurpose schepen.

afwijkende zaken voorgedaan.

		

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

5.367.650

5.367.650

375

			
Resultaat

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Verschil

1.296.911

1.221.089

75.822

Operationele kosten

833.442

804.163

- 29.279

Exploitatieresultaat

463.469

416.926

46.543

Rentekosten

263.589

200.000

- 63.589

Aflossingen

358.064

358.064

-

- 158.184

- 141.138

- 17.046

Netto omzet

Verandering liquiditeit
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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 2015

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. Aanhoudend lage brandstofprijzen hebben sinds begin 2015

mogelijkheden. Het schip met een draagvermogen van 4.750 ton,

een gunstige impact op de netto omzet van de Estime. Geconclu-

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

deerd kan worden dat het schip binnen de gegeven omstandigheden

zet voor het transport van diverse soorten droge lading, variërend

in 2015 redelijk goed heeft gepresteerd. De omzet was weliswaar

van bulkladingen als ertsen en granen, projectladingen als buizen,

nog steeds lager dan wat onder ‘gemiddelde marktomstandigheden’

constructies en bladen voor windturbines, tot zware lading en

haalbaar zou moeten zijn, ten opzichte van vergelijkbare schepen

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

van collega-rederijbedrijven waren de inkomsten ‘bovengemiddeld’.

wat het schip unieke concurrentievoordelen geeft ten opzichte

In technisch opzicht heeft het schip naar verwachting gepresteerd.

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

5.367.650

5.367.650

394

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Verschil

1.203.099

1.221.089

- 17.990

Operationele kosten

801.599

788.013

- 13.586

Exploitatieresultaat

401.500

433.076

- 31.576

Rentekosten

262.983

200.000

- 62.983

Aflossingen

358.064

358.064

-

- 219.547

- 124.988

- 94.559

Verandering liquiditeit
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M.S. SEAZIP 1

Charternaam

Belangrijkste gegevens		

Capaciteiten

SeaZip 1

Lengte over alles

25,75 m

Dekoppervlak

90 m2

Exploitatie

Breedte

10,40 m

Maximale deklading

15 ton

m.s. SeaZip 1 Scheepvaartbedrijf CV

Maximale diepgang
Dienstsnelheid
Bemanning
Passagiers

2,20 m
25 kn

Dekkraan, werkbelasting
bij 8,60 m gieklengte

2.200 kg

3
12

Historie

Kort verslag 2015

Het m.s. SeaZip 1 is eind 2012 opgeleverd door de Nederlandse

De SeaZip 1 heeft van 31 maart 2014 tot 1 oktober 2015 onaf-

Damen Shipyards. De SeaZip 1 is een geavanceerde offshore service

gebroken voor RWE Innogy gevaren. De charterovereenkomst liep

catamaran voor passagiers- en ladingtransport. Het aluminium schip

tot 1 oktober 2015. Van 1 oktober tot 8 oktober 2015 is de SeaZip 1

(type FCS 2610) meet 25,75 m, is gebaseerd op het innovatieve

gaan varen voor Senvion Wind Energy Solutions, de beoogde

Twin Axe Bow concept en kan per beurt 12 passagiers vervoeren.

exploitant van Nordsee Ost. Op 13 oktober 2015 heeft de SeaZip 1

De SeaZip 1 onderscheidt zich richting potentiële charteraars door

nog een dagreis gemaakt voor SHL Offshore. Vervolgens moest vast-

dit concept op basis van de volgende punten: Meer comfort, ook

gesteld worden dat de ‘winterpauze’ in 2015 eerder is ingevallen

tijdens onstuimige omstandigheden, behoud van hoge vaarsnel-

dan gebruikelijk, wat te maken heeft met de omstandigheid dat veel

		
heid in ruige zeegang en hoge brandstofefficiency. Bovendien is grootschalige projecten min of meer gelijktijdig zijn afgerond.
het schip berekend op intensieve en langdurige inzet op volle zee

Gezien de pregnante verschillen en gegeven de situatie dat deze

en vaart het onder klasse (Germanischer Lloyd).

zich vaker per individueel schip kunnen voordoen, heeft de rederijgroep in 2015 besloten tot de inrichting van een resultatenpool.

Cijfermatig overzicht (e)
Totale investering

5.030.000

Financiers

Vreemd vermogen

2.450.000

Schuld Caterpillar Financial Services

Eigen vermogen

2.580.000 			

Uitgegeven participaties

516

Totaal vreemd vermogen

Caterpillar Financial Services
1.861.236
1.861.236

			
Resultaat			

Werkelijk 2015

Netto omzet			

1.145.035

Operationele kosten			

667.405

Exploitatieresultaat			

477.630

Rentekosten			

121.532

Aflossingen			

208.051

Verandering liquiditeit			

148.047
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M.S. SEAZIP 2

Charternaam

Belangrijkste gegevens		

Capaciteiten

SeaZip 2

Lengte over alles

25,75 m

Dekoppervlak

90 m2

Exploitatie

Breedte

10,40 m

Maximale deklading

15 ton

m.s. SeaZip 2 Scheepvaartbedrijf CV

Maximale diepgang
Dienstsnelheid

2,20 m
25 kn

Bemanning

Dekkraan, werkbelasting
bij 8,60 m gieklengte

2.200 kg

3

Passagiers

12

Historie

Kort verslag 2015

Het m.s. SeaZip 2 is eind 2012 opgeleverd door de Nederlandse

De SeaZip 2 heeft van 15 september 2014 tot 1 oktober 2015 onaf-

Damen Shipyards. De SeaZip 2 is een geavanceerde offshore service

gebroken voor RWE Innogy gevaren. De charterovereenkomst

catamaran voor passagiers- en ladingtransport. Het aluminium

liep tot 1 oktober 2015. Vervolgens moest vastgesteld worden dat de

schip (type FCS 2610) meet 25,75 m, is gebaseerd op het innovatieve

‘winterpauze’ in 2015 eerder is ingevallen dan gebruikelijk, wat te

Twin Axe Bow concept en kan per beurt 12 passagiers vervoeren.

maken heeft met de omstandigheid dat veel grootschalige projecten

De SeaZip 2 onderscheidt zich richting potentiële charteraars door

min of meer gelijktijdig zijn afgerond. Gezien de pregnante ver-

dit concept op basis van de volgende punten: Meer comfort, ook

schillen en gegeven de situatie dat deze zich vaker per individueel

tijdens onstuimige omstandigheden, behoud van hoge vaarsnel-

schip kunnen voordoen, heeft de rederijgroep in 2015 besloten tot

heid in ruige zeegang en hoge brandstofefficiency. Bovendien is

de inrichting van een resultatenpool.

het schip berekend op intensieve en langdurige inzet op volle zee
		
en
vaart het onder klasse (Germanischer Lloyd).

Cijfermatig overzicht (e)
Totale investering

5.030.000

Financiers

Vreemd vermogen

2.450.000

Schuld Caterpillar Financial Services

Eigen vermogen

2.580.000 			

Uitgegeven participaties

516

Totaal vreemd vermogen

Caterpillar Financial Services
1.861.236
1.861.236

Resultaat			

Werkelijk 2015

Netto omzet			

992.055

Operationele kosten			

514.421

Exploitatieresultaat			

477.634

Rentekosten			

121.938

Aflossingen			

208.051

Verandering liquiditeit			

147.645
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M.S. SEAZIP 3

Charternaam

Belangrijkste gegevens		

Capaciteiten

SeaZip 3

Lengte over alles

26,30 m

Dekoppervlak

90 m2

Exploitatie

Breedte

10,30 m

Maximale deklading

15 ton

m.s. SeaZip 3 Scheepvaartbedrijf CV

Maximale diepgang

2,20 m

Dienstsnelheid

25 kn

Bemanning

Dekkraan, werkbelasting
bij 8,60 m gieklengte

2.200 kg

3

Passagiers

12

Historie

Kort verslag 2015

Het m.s. SeaZip 3 is in het voorjaar van 2015 opgeleverd door de

De SeaZip 3 is van 5 april 2015, direct na de oplevering, tot 1 oktober

Nederlandse Damen Shipyards. De SeaZip 3 is een geavanceerde

2015 onafgebroken voor RWE Innogy gaan varen voor 12-uurs

offshore service catamaran voor passagiers- en ladingtransport.

diensten. Het schip is gedurende die periode inzet ten behoeve van

Het aluminium schip (type FCS 2610) meet 26,30 m, is gebaseerd

het grootschalige offshore windpark Nordsee Ost, een initiatief

op het innovatieve Twin Axe Bow concept en kan per beurt 12

van RWE. De charterovereenkomst liep tot 1 oktober 2015. Van

passagiers vervoeren. De SeaZip 3 onderscheidt zich richting poten-

1 oktober tot 16 oktober 2015 is de SeaZip 3 gaan varen voor Senvion

tiële charteraars door dit concept op basis van de volgende punten:

Wind Energy Solutions, de beoogde exploitant van Nordsee Ost.

meer comfort, ook tijdens onstuimige omstandigheden, behoud

Van 11 december tot 17 december 2015 heeft de SeaZip 3 nog

		
van hoge vaarsnelheid in ruige zeegang en hoge brandstofefficiency. gevaren voor Siem Offshore. Vervolgens moest vastgesteld worden
Bovendien is het schip berekend op intensieve en langdurige inzet

dat de ‘winterpauze’ in 2015 eerder is ingevallen dan gebruikelijk,

op volle zee en vaart het onder klasse (Germanischer Lloyd).

wat te maken heeft met de omstandigheid dat veel grootschalige
projecten min of meer gelijktijdig zijn afgerond. Gezien de pregnante verschillen en gegeven de situatie dat deze zich vaker per
individueel schip kunnen voordoen, heeft de rederijgroep in 2015
besloten tot de inrichting van een resultatenpool.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

4.100.000

Financiers

Totale investering

4.500.000

Schuld Caterpillar Financial Services

Vreemd vermogen

2.335.000 			

Eigen vermogen

2.165.000 			

Uitgegeven participaties

81

Totaal vreemd vermogen

Caterpillar Financial Services
2.286.354

2.286.354

Resultaat			

Werkelijk 2015

Netto omzet			

690.875

Operationele kosten			

325.600

Exploitatieresultaat			

365.275

Rentekosten			

99.696

Aflossingen			

48.646

Verandering liquiditeit			

216.933
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M.S. SEAZIP 4

Charternaam

Belangrijkste gegevens		

Capaciteiten

SeaZip 4

Lengte over alles

26,30 m

Dekoppervlak

90 m2

Exploitatie

Breedte

10,30 m

Maximale deklading

15 ton

m.s. SeaZip 4 Scheepvaartbedrijf CV

Maximale diepgang
Dienstsnelheid
Bemanning
Passagiers

2,20 m
25 kn

Dekkraan, werkbelasting
bij 8,60 m gieklengte

2.200 kg

3
12

Historie

Kort verslag 2015

Het m.s. SeaZip 4 is in het voorjaar van 2015 opgeleverd door de

SeaZip 4 is van 4 april 2015, direct na haar oplevering, tot 25 mei

Nederlandse Damen Shipyards. De SeaZip 4 is een geavanceerde

2015 verhuurd aan Siem Offshore voor 24-uurs diensten. Aan-

offshore service catamaran voor passagiers- en ladingtransport. Het

sluitend op een spoedopdracht van twee dagen ten behoeve van

aluminium schip (type FCS 2610) meet 26,30 m, is gebaseerd op

VBW Vermessungsbüro Weigt, is de SeaZip 4 tot 23 augustus 2015

het innovatieve Twin Axe Bow concept en kan per beurt 12 pas-

gaan varen voor Heerema Marine Contractors Nederland SE. Tijdens

sagiers vervoeren. De SeaZip 4 onderscheidt zich richting potentiële

deze periode werd het schip opnieuw ingezet in 24-uurs diensten.

charteraars door dit concept op basis van de volgende punten: meer

Heerema is één van de grotere internationale specialisten in bouw,

comfort, ook tijdens onstuimige omstandigheden, behoud van hoge

transport en onderhoud van offshore olie- en gasinstallaties. Daarna

vaarsnelheid in ruige zeegang en hoge brandstofefficiency. Boven-

is de SeaZip 4 van 7 september tot 20 september 2015 voor Wind

dien is het schip berekend op intensieve en langdurige inzet op volle

MW en van 11 oktober tot 25 oktober 2015 voor Siem Offshore

zee en vaart het onder klasse (Germanischer Lloyd).

gaan varen. Vervolgens moest vastgesteld worden dat de ‘winter-

		
pauze’ in 2015 eerder is ingevallen dan gebruikelijk, wat te maken
heeft met de omstandigheid dat veel grootschalige projecten min
of meer gelijktijdig zijn afgerond. Gezien de pregnante verschillen
en gegeven de situatie dat deze zich vaker per individueel schip
kunnen voordoen, heeft de rederijgroep in 2015 besloten tot de
inrichting van een resultatenpool.

Cijfermatig overzicht (e)
Aanschafprijs schip

4.100.000

Financiers

Caterpillar Financial Services

Schuld Caterpillar Financial Services

Totale investering

4.500.000

Vreemd vermogen

2.335.000 			

Eigen vermogen

2.165.000 			

Uitgegeven participaties

81

Totaal vreemd vermogen

2.286.354

2.286.354

Resultaat			

Werkelijk 2015

Netto omzet			

780.688

Operationele kosten

415.356

Exploitatieresultaat

365.332

Rentekosten

99.673

Aflossingen

48.646

Verandering liquiditeit

217.013
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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 2015

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. Tot 2 juli 2015 verdiende het schip

draagvermogen van 4.500 ton. Mede door de uitrusting met een

€ 5.350,- bruto per dag. Hagland Bulk Shipping AS heeft in het

over het dek rijdende kraaninstallatie, waarmee ladingen autonoom

voorjaar van 2015 ervoor gekozen om het charter voor de Hagland

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

Captain voor één jaar (tot 2 juli 2016) te verlengen tegen het optie-

geschikt voor de Noorse kustvaart. Maar ook op de reguliere Euro-

tarief van € 5.450,- bruto per dag. Niet-Nederlandse bemannings-

pese markt voor multipurpose schepen heeft de Hagland Captain

leden worden veelal uitbetaald in US dollars. Dit heeft sinds begin

unieke concurrentievoordelen. In opdracht van de Noorse Hagland

2015 geresulteerd in een duidelijke kostenverhoging, gerelateerd aan

Group wordt het scheepsmanagement en fondsbeheer in relatie

de sterker wordende US dollar. De bemanningskosten zijn daardoor

tot de Hagland Captain uitgevoerd door JR Shipping.

hoger uitgevallen dan de begroting voor het boekjaar 2015. Door

		
de aanhoudend lage brandstofprijzen heeft de NV nog te vorderen
brandstof moeten afwaarderen. De operationele kosten in dit boekjaar zijn door de afwaardering van nog te vorderen brandstof en de
hogere bemanningskosten hoger uitgevallen dan de begroting voor
2015.

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

5.075.863

5.075.863

		

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Verschil

Netto omzet

1.826.058

1.877.104

- 51.046

Operationele kosten

1.339.544

1.260.847

- 78.697

486.514

616.257

- 129.743

Exploitatieresultaat
Rentekosten

190.080

205.000

14.920

Aflossingen

441.379

441.379

-

- 144.945

- 30.122

- 114.823

Verandering liquiditeit
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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 2015

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. Tot 14 juli 2015 verdiende het schip

compact multipurpose schip met een draagvermogen van 4.500 ton.

€ 5.350,- bruto per dag. Hagland Bulk Shipping AS heeft in het

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

voorjaar van 2015 ervoor gekozen om het charter voor de Hagland

installatie, waarmee ladingen autonoom en snel kunnen worden

Chief voor één jaar (tot 14 juli 2016) te verlengen tegen het optie-

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

tarief van € 5.450,- bruto per dag. Niet-Nederlandse bemannings-

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

leden worden veelal uitbetaald in US dollars. Dit heeft sinds begin

purpose schepen heeft de Hagland Chief unieke concurrentie-

2015 geresulteerd in een duidelijke kostenverhoging, gerelateerd aan

voordelen. In opdracht van de Noorse Hagland Group wordt het

de sterker wordende US dollar. De bemanningskosten zijn daar-

scheepsmanagement en fondsbeheer in relatie tot de Hagland Chief

door hoger uitgevallen dan de begroting voor het boekjaar 2015.

		
uitgevoerd
door JR Shipping.
Door de aanhoudend lage brandstofprijzen heeft de NV nog te
vorderen brandstof moeten afwaarderen. De operationele kosten
in dit boekjaar zijn door de afwaardering van nog te vorderen
brandstof en de hogere bemanningskosten hoger uitgevallen dan
de begroting voor 2015.

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

5.075.862

5.075.862
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Resultaat

Werkelijk 2015

Begroting 2015

Verschil

Netto omzet

1.897.513

1.919.157

- 21.644

Operationele kosten

1.144.574

1.045.847

- 98.727

752.939

873.310

- 120.371

Exploitatieresultaat
Rentekosten

189.174

205.000

15.826

Aflossingen

441.379

441.379

-

Verandering liquiditeit

122.386

226.931

- 104.545
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