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FINANCIEEL VERSLAG





.

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Ingevolge artikel 2:396 lid 6 BW is afgezien van het opstellen van een jaarverslag van de directie 

over 2011.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(voor verwerking van het verlies)

31 december 2011

€ €

31 december 2010

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1) - 621

Materiële vaste activa  (2) 5.412.247 6.737.247

Financiële vaste activa  (3) - 39.343

 5.412.247 6.777.211

Vlottende activa

Vorderingen  (4) 332.693 181.273

Liquide middelen  (5) 499.018 16.493

 831.711 197.766

 6.243.958 6.974.977
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31 december 2011

€ €

31 december 2010

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (6)

Geplaatst kapitaal 45.000 45.000

Wettelijke en statutaire reserves - 621

Overige reserves -847.439 -384.486

Onverdeeld resultaat -330.817 -463.574

-1.133.256 -802.439

Voorzieningen  (7)

Overige voorzieningen - 263.765

Langlopende schulden  (8) 1.537.860 1.883.622

Kortlopende schulden  (9) 5.839.354 5.630.029

 6.243.958 6.974.977
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011

2011

€ €

2010

€ €

.

Netto-omzet  (10) 398.313 403.998

Kosten

Afschrijvingen immateriële vaste activa 621 827

Overige bedrijfskosten  (11) 253.388 299.285

. 254.009 300.112

Bedrijfsresultaat 144.304 103.886

Financiële baten en lasten  (12) -583.522 -577.319

Resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening voor belastingen -439.218 -473.433

Belastingen resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening  (13) 121.786 44.795

Buitengewone lasten  (14) -13.385 -34.936

Resultaat na belastingen -330.817 -463.574
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KASSTROOMOVERZICHT 2011

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2011

€ €

2010

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 144.304 103.886

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 621 827

Mutatie voorzieningen -263.765 263.765

. -118.840 368.478

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen -151.420 -37.620

Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deel van de langlopende schulden) 251.524 164.551

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 100.104 126.931

-18.736 495.409

Rentelasten -583.522 -577.319

Vennootschapsbelasting 121.786 44.795

Buitengewone lasten -13.385 -34.936

-475.121 -567.460

Kasstroom uit operationele activiteiten -493.857 -72.051

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Waarderingsverschillen materiële vaste activa - -65.064

Desinvesteringen materiële vaste activa 1.325.000 -

Afname overige vorderingen 39.343 14.285

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.364.343 -50.779

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie wettelijke en statutaire reserve -621 -827

Mutatie wettelijke reserve 621 827

Opgenomen schulden aan kredietinstellingen 370.412 78.887

Amortisatie obligatielening 32.953 34.759

Amortisatie Financieringskosten -791.326 3.588

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -387.961 117.234

482.525 -5.596
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Op 9 juni 2006 is de naamloze vennootschap opgericht. Conform de statuten van de naamloze vennootschap

eindigt het eerste boekjaar op 31 december 2006. De volgende boekjaren van de vennootschap zijn gelijk aan

het kalenderjaar.

Activiteiten

De activiteiten van Schild Duitsland Düsseldorf 2 Vastgoed N.V., statutair gevestigd aan de Utrechtseweg 63

te Hilversum,  bestaan voornamelijk uit het aankopen, exploiteren en verkopen van onroerend goed.

Groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan 't ZuiderOord N.V. te Hilversum aan het hoofd staat.

Verbonden partijen

Als verbonden partijen worden aangemerkt:

- Schild Duitsland Düsseldorf 2 N.V.;

- Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V.;

- Schild Holland Fonds N.V.;

- SHF Real Estate B.V.;

De aard van de verbondenheid tussen de partijen bestaat uit onderlinge financieringen, in rekening gebrachte

beheervergoedingen en doorbelaste kosten. De grondslag van de onderlinge transacties is marktconform.

Continuïteitsveronderstelling

Per 31 december 2011 heeft de entiteit een negatief eigen vermogen van EUR 1.133.256. Dit wordt

veroorzaakt door het verlies over de afgelopen boekjaren. De verliezen hangen samen met de opstart van de

entiteit en de afschrijving van het onroerend goed. Daarnaast hangt dit samen met de activiteiten en de

structurering van de entiteit. De leiding van de entiteit verwacht bij verkoop van het onroerend goed tegen het

einde van de looptijd van de obligaties een winst te maken en heeft hiertoe diverse verkoopprognoses

berekend. Op basis hiervan is het management van mening dat de activa en passiva gewaardeerd kunnen

worden op basis van continuïteit. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het

jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
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Financiële instrumenten

De vennootschap kan gebruikmaken van financiële derivaten (zoals rente derivaten) voor het afdekken 

('hedging') van het renterisico voortkomend uit de diverse activiteiten. Financiële derivaten worden

gewaardeerd tegen kostprijs, en er wordt afgeschreven op basis van de looptijd van het betreffende derivaat.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

Deze zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving.

Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen wordt

een wettelijke reserve gevormd.

Materiële vaste activa

De onroerendgoedbeleggingen in exploitatie worden gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met

cumulatieve afschrijvingen of lagere marktwaarde.

Jaarlijks vindt een evaluatie van de restwaarde / verwachte opbrengstwaarde van het onroerend goed plaats.

Indien deze restwaarde tenminste even hoog is als de boekwaarde, zal geen afschrijving plaatsvinden. Indien

de restwaarde lager is dan de boekwaarde zal er afschrijving plaatsvinden welke wordt gebaseerd op de

resterende gebruiksduur.

Financiële vaste activa

De gekochte renteswap wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van lineair bepaalde

afschrijvingen. De afschrijvingstermijn is bepaald door de looptijd van de renteswap.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan de vennootschap vrij ter

beschikking.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten

worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening

wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.
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Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Langlopende schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden opgenomen onder de

langlopende schulden. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen

onder de kortlopende schulden.

Langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde verminderd met de

kosten die samenhangen met het aangaan van de rentedragende leningen. Na de eerste verwerking worden de

leningen verantwoord tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een eventueel verschil tussen de kostprijs en de

af te lossen schuld in de verlies-en-winstrekening over de looptijd van de lening wordt verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar

zijn.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van oprichting.

Financiële baten en lasten

Netto financieringskosten bestaan uit de aan de periode toe te rekenen interestkosten op leningen en schulden,

berekend op basis van de effectie-rentemethode.

Onder de netto financieringskosten zijn tevens opgenomen de winsten of verliezen die voortvloeien uit

wijzigingen in de waarden van de financiële derivaten. Deze winsten of verliezen worden onmiddellijk

verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal

vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en

gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone

bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan

kredietinstellingen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit

financieringsactiviteiten. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

1. Immateriële vaste activa

Kosten van

oprichting en

van uitgifte

van aandelen

€

Boekwaarde per 1 januari 2011 621

Afschrijvingen -621

Boekwaarde per 31 december 2011 -

Verkrijgingsprijs 4.136

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -4.136

Boekwaarde per 31 december 2011 -

De geactiveerde immateriële vaste activa bestaan uit opstartkosten van het vastgoed- en obligatiefonds.

Afschrijvingspercentages

%

Kosten van oprichting en van uitgifte van

aandelen  20
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31-12-2011

€

31-12-2010

€

2. Materiële vaste activa

Vastgoed-beleggingen 5.412.247 6.737.247

Vastgoed-

beleggingen

€

Boekwaarde per 1 januari 2011

Aanschaffingswaarde 6.737.247

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

6.737.247

Mutaties 

Desinvesteringen -1.325.000

Afschrijvingen -

-1.325.000

Boekwaarde per 31 december 2011

Aanschaffingswaarde 5.412.247

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

5.412.247

De investering in gebouwen betreft de aankoop op 5 juli 2006 van de objecten aan de Karl Antonstrasse 1 te

Düsseldorf en aan de Klosterstrasse 94-98 te Düsseldorf. Per 20 januari 2011 is het object aan de Karl

Antonstrasse verkocht voor € 1.325.000. Het object is destijds aangekocht voor € 1.150.000.

Afschrijvingspercentages

%

Vastgoed-beleggingen 0

Door middel van een intern waarderingsmodel is de reële waarde van het onroerend goed aan de

Klosterstrasse 94-98 te Dusseldorf volgens de BAR/NAR-methode bepaald op € 6.178.000 en volgens de

DCF-methode € 6.621.523. De reële waarde van het onroerend goed is de geschatte waarde van de

beleggingen direct in onroerend goed, bij verkoop aan terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid

zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Bij de bepaling van de reële waarde wordt onder andere rekening

gehouden met verschillen tussen markthuur en contractuele huur, resterende looptijd van de huurcontracten,

leegstand en exploitatiekosten.
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31-12-2011

€

31-12-2010

€

3. Financiële vaste activa

Rente Swap 100.000 100.000

Cumulatieve afschrijving renteswap -100.000 -60.657

- 39.343

Deze vordering betreft een renteswap welke is aangegaan ter afdekking van het renterisico van de

hypotheeken met een looptijd van 7 jaar die eindigt op 20 oktober 2013. De vennootschap heeft door aankoop

van de renteswap een variabele rente geruild tegen een vaste rente van 4,66%. Als gevolg van opzegging van

de hypotheek door de Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG per 24 september 2010 is de renteswap per 3

augustus 2011 door de bank verkocht tegen een negatieve waarde van € 190.703 en is de kostprijs van de

renteswap volledig afgeschreven.

4. Vorderingen

Handelsdebiteuren 3.721 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen 263.738 141.952

Overlopende activa 65.234 39.321

332.693 181.273

Handelsdebiteuren

Debiteuren 3.721 -

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 48.571 48.571

Belastinglatentie 215.167 93.381

263.738 141.952

Deze voorziening bestaat uit enerzijds een passieve belastinglatentie van € 84.115 betrekking hebbend op 

tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van activa en passiva,

en anderzijds een actieve belastinglatentie van € 299.283 als gevolg van waardering van compensabele

verliezen.

De voorziening is berekend naar het, voor Duitsland (vaste inrichting), geldende belastingtarief van 15,825 %.

Overlopende activa

Servicekosten 59.644 39.321

Overige vorderingen en overlopende activa 5.590 -

65.234 39.321
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31-12-2011

€

31-12-2010

€

5. Liquide middelen

ING Bank N.V. 13 39

Sparkasse Duisburg 1.261 -

LBB AG 497.744 16.454

499.018 16.493

Een bedrag ad € 497.744 staat niet ter vrije beschikking van de vennootschap. Hiervan heeft € 481.887

betrekking op de ontvangen verkoopprijs van het pand aan de Karl Antonstrasse te Dusseldorf. Het bedrag

wordt vrijgegeven na verkoop of herfinanciering van het pand aan de Klosterstrasse te Dusseldorf.
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6. Eigen vermogen

31-12-2011

€

31-12-2010

€

Geplaatst kapitaal

45 Gewone aandelen nominaal € 1.000,00 45.000 45.000

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 225.000,00.

Wettelijke en statutaire reserves

Reserve voor kosten van oprichting en uitgifte van aandelen - 621

2011

€

2010

€

Reserve voor kosten van oprichting en uitgifte van aandelen

Stand per 1 januari 621 1.448

Vrijval ten gunste van de overige reserve -621 -827

Stand per 31 december - 621

De wettelijke reserve moet worden aangehouden voor de geactiveerde oprichtingskosten.

Overige reserves

Stand per 1 januari -384.486 -334.988

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar -463.574 -50.325

Mutatie wettelijke reserve 621 827

Stand per 31 december -847.439 -384.486

Onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari -463.574 -50.325

Onverdeeld resultaat boekjaar -330.817 -463.574

Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar 463.574 50.325

Stand per 31 december -330.817 -463.574
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7. Voorzieningen

31-12-2011

€

31-12-2010

€

Overige voorzieningen

Onderhoud gebouwen - 3.765

Voorziening Herstructurering Fonds - 260.000

- 263.765

Als gevolg van opzegging van de hypotheek per 24 september 2010 door de Berlin Hannoversche

Hypothekenbank AG is in 2010 een voorziening getroffen voor kosten verbonden met verkoop van de

renteswap (€ 160.000) en kosten verbonden met herfinanciering of verkoop van het onroerend goed 

(€ 100.000). Per 20 januari 2011 is het pand aan de Karl Antonstrasse 1 te Dusseldorf verkocht en zijn de

verkoopkosten ten laste van de voorziening gebracht. Voorzover de verkoopkosten de voorziening overstijgen

worden deze verantwoord onder de buitengewone lasten. De renteswap is per 3 augustus 2011 verkocht door

de bank waarbij de negatieve verkoopwaarde van € 190.703 ten laste van de voorziening is gebracht. Het

meerdere van de verkoopwaarde boven de voorziening is verantwoord onder de rentelasten.

8. Langlopende schulden

Obligatieleningen 1.544.681 1.894.117

Hypothecaire leningen -6.821 -10.495

1.537.860 1.883.622

Obligatieleningen

Lening o/g Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V. 1.642.611 2.025.000

Financieringskosten lening o/g -269.199 -269.199

Amortisatie financieringskosten obligaties 171.269 138.316

1.544.681 1.894.117

De financieringskosten worden verwerkt als onderdeel van de geamortiseerde kostprijs van de lening o/g.

Toerekening aan de winst- en verliesrekening vindt via amortisatie in 9 jaar plaats. De amortisatie is in de

winst- en verliesrekening verantwoord onder de rentelasten.
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2011

€

2010

€

Lening o/g Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V.

Stand per 1 januari 2.025.000 2.025.000

Aflossingsverplichting komend boekjaar -382.389 -

Langlopend deel per 31 december 1.642.611 2.025.000

Deze lening van € 2.025.000 is verstrekt in 2006 door Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V.. De

looptijd van de lening is 9 jaar en wordt tussen 30 juni 2015 en 31 december 2015 afgelost. De rente bedraagt

6% per jaar bij aanvang en stijgt jaarlijks met 0,25% tot een  maximaal van 8,25%, de gemiddelde rente

bedraagt 7,13%. Bij aflossing van de obligaties wordt een gemaximeerde winstdeling  uitgekeerd van 55%

van de verkoopwinst met een maximum van € 7.500 per obligatie. Deze winstdeling wordt berekend door de

resterende hypothecaire geldlening, de aflossing van de obligatielening, de te betalen vennootschapsbelasting

en verkoopkosten van de verkoopopbrengst af te trekken.

Per 20 januari 2010 is het object aan de Karl Antonstrasse te Dusseldorf verkocht waardoor € 382.389

aflossingsplichtig is en wordt verantwoord onder de aflossingsverplichtingen komend jaar.

31-12-2011

€

31-12-2010

€

Hypothecaire leningen

Financieringskosten -6.821 -10.495

Dit betreft een hypothecaire lening van de Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG met een rente van drie

maands-Euribor plus 105 basispunten. De rente is door een renteswap gefixeerd op 4,66% tot 21 oktober

2013. Door opzegging van de hypotheek per 24 september 2010 door de Berlin Hannoversche

Hypothekenbank AG is vanaf het moment van opzegging een wettelijke rente van 5,12% van kracht. De

opzegging heeft tot gevolg dat de hypotheek wordt verantwoord onder de aflossingsverplichtingen van

komend boekjaar. Per 20 januari 2011 is het pand aan de Karl Antonstrasse 1 te Dusseldorf verkocht en is op

de hypotheek € 795.000 afgelost.

De Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG heeft ter meerdere zekerheid van de door haar verstrekte

hypothecaire geldlening het eerste recht van hypotheek op de onroerende zaken verkregen en tevens het eerste

recht van pand op alle rechten en vorderingen die voor de schuldenaar voortvloeien uit de

huurovereenkomsten die terzake de te verbinden registergoederen zijn of worden afgesloten.
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2011

€

2010

€

Hypotheek

Stand per 1 januari 4.834.563 4.755.676

Opgenomen gelden 370.412 78.887

Aflossing -795.000 -

Stand per 31 december 4.409.975 4.834.563

Aflossingsverplichting komend boekjaar -4.409.975 -4.834.563

Langlopend deel per 31 december - -

Financieringskosten

Stand per 1 januari 14.505 10.917

Saldo nog te splitsen -25.000 -25.000

Amortisatie 3.674 3.588

Langlopend deel per 31 december -6.821 -10.495

31-12-2011

€

31-12-2010

€

9. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 4.792.364 4.834.563

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 209.346 21.632

Schulden aan groepsmaatschappijen 790.510 589.992

Belastingen en premies sociale verzekeringen 33.108 9.711

Overlopende passiva 14.026 174.131

5.839.354 5.630.029

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Lening o/g Schild Duitsland Düsseldorf 2 Obligatiefonds N.V. 382.389 -

Hypothecaire lening Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG 4.409.975 4.834.563

4.792.364 4.834.563

Schulden aan groepsmaatschappijen

Schild Holland Fonds N.V. 573.590 519.117

Transporteren 573.590 519.117
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31-12-2011

€

31-12-2010

€

Transport 573.590 519.117

Schild Duitsland Dusseldorf 2 Obligatiefonds N.V. 216.920 70.875

790.510 589.992

Over de rekening-courant schulden is 4% rente berekend.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 33.108 9.711

2011

€

2010

€

Overlopende passiva

Vooruitontvangen huur 11.515 13.225

Ontvangen borgen 771 10.906

Overige overlopende passiva 1.740 150.000

14.026 174.131

ZEKERHEDEN

Langlopende schulden

Ten behoeve van de hypothecaire lening  bij Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG zijn de volgende

zekerheden gesteld:

� Eerste hypotheek van € 5.000.000. op het pand aan de Klosterstrasse 94-98 te Düsseldorf.

� Verpanding van alle rechten en vorderingen welke voortvloeien uit de huurovereenkomsten die

terzake van het verbinden van regsitergoederen zijn of worden afgesloten.
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011

2011

€

2010

€

10. Netto-omzet

Huuropbrengsten 398.313 403.998

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2011 geen werknemers werkzaam.

11. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 86.206 11.959

Verkoopkosten - 9.638

Algemene kosten 167.182 277.688

253.388 299.285

Huisvestingskosten

Onderhoud onroerend goed 55.668 11.110

Servicekosten 30.538 849

86.206 11.959

Verkoopkosten

Afboeking debiteuren - 9.638

Algemene kosten

Bestuurskosten 5.000 5.000

Property management 26.734 26.592

Niet verrekenbare BTW / Mwst 58.738 25.190

Kosten entiteit 30.902 70.775

Kosten Parkeergarage 45.674 -

Afkoop huurcontract Apcoa - 150.000

Overige algemene kosten 134 131

167.182 277.688

12. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -583.522 -577.319
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2011

€

2010

€

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente groepsmaatschappijen -25.732 -20.345

Bankkosten -2.937 -4.015

Amortisatie financieringskosten obligatielening -32.953 -34.759

Amortisatie financieringskosten hypotheek -3.674 -3.588

Afschrijving rente swap -39.343 -14.285

Rente swap -120.743 -137.865

Verkoop renteswap -30.703 -160.000

Rente obligatielening -141.788 -141.750

Rente hypotheek -185.649 -60.712

-583.522 -577.319

13. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Vennootschapsbelasting 121.786 44.795

Buitengewoon resultaat

14. Buitengewone lasten

Verkoop pand Karl Antonstrasse te Dusseldorf 13.385 34.936

Ondertekening directie voor akkoord

Hilversum, 24 maart 2012

Schild Holland Fonds N.V.

Namens deze,

 

 

D. van Dijck 
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van de artikel 30 van de statuten staat de winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders.

De onderneming kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts

uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het

kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Verwerking van het verlies 2011

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad € 330.817 over 2011 in het boekjaar 2012 in

mindering worden gebracht op de overige reserves.

In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is dit

voorstel nog niet in de jaarrekening verwerkt maar opgenomen onder de post onverdeeld resultaat.
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