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Malden, 3 december 2O13

Geachte directie,

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdrccht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2O12 van N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij
te Utrecht bestaande uit de balans per 3'l december 2012 en de winst- en verliesrekening
over 2012 met toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de dooÍ het bestuuÍ van de
vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Vercntwoordelijkheid van de samenstellel

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstÍekte opdracht uit te voeren in overeenstemming
met Nederlands recht. ln overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende 

.

standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hooÍdzaák óii neï'íêr2ameten,
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste gronddlalen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig
dat wii geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken,

BevestÍging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met
Titel 9 Boek2 BW.

Balance in Control
M.G.J. van Heijnsbergen-Poos



N.V. Hollandsê Bosbouw MaatschaDDii. utrecht

Jaawerslas van de directie

Het jaaíverslag van de directie ligt teÍ inzage op het kantoor van de vennootschap

samensrell ngsverkbnrg
afgegeven d.d. 03'12-201 3



N.V. Hollandse Bosbouw MaatschaDDii. ljtrêcht

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Samenslellingsverkladng
argegeven d.d. 03í2-2013



N.V. Hollandse Bosbouw MaatschaoDii. lJtrecht

Geconsolideerde balans peÍ 31 december 2012 (na íêsultaatbêstêmming)

31 decemhet 2Í112 31 dêcêmbêÍ 2O11
ref.

lvlate.iël€ vaste activa 4

Vlottende activa

Liquide middelen

€€

6 1.072.802
7 244.845
I 1.753.568

't.204.044
2.718.731

1.194.634
270.O78

1.853.406

3.922.775

3.318.118

1.029.226
Financièle vaste activa 5 2.730-160

3.759.386

3.O71.2 t5

__________0.830 L --______J2p,992

sámênstêllingsvêÍkládng
áígègèvên dd, 03-12-2013



N.V. Hollandsê Bosbouw Máàtscheooii. tltrêcht

Eioen vermoqen

Lánqlopende schulden

XoÍlopêndo schulden

2.640.124
6

2.640.132

1.347.701

2.436.656

406.106

6€30-601

2.598.708
107

2.598.815

1.470.470

. 2.732.461

434.747

7240.893

10

11

't2

'- . 1:! .r i,.. . ,r .

sámènstêrlingsvêÍr{Íing
áígêgêvèn d.d. 03-12-2013



N.V, Hollandse Bosbouw MaatschaDoii. utrecht

Geconsolidêerde winst+n-vêíiesrêkening ovêí 201 2

Netto-omzet

Kostpriis van de omzêt

Bíuto-omzetrcsultaat

Afschriivinqen

€€

379,117

'189.646

189.471

156.757
44.O23

106.299

€€

811.988

423.062

424.232
62.244

199.132
49.316

't7
Alqemene beheerskosten 18 45.242

Som d€r kosten

Netto-omzetresultaat

Financièle baten €n lastên 19

Sesultaat uit gewone beddjÍsuitoêÍening
vooÍ belastinaen

Bêlaslingen resultaat uit gewone 20
bedriifsuitoefenino

Nettorcsultáát na belastingen

352.361

,162.890

209.257

46.367

,14.353

6oizo

734.924

-349.998

383.550

33.552

54.138

-20586

Samenst€llingsv€Ílíaring
aÍg€geven d.d. 03í 2-2013



N.V. Hollandse Bosbouw Maatschaooii. Utrecht

Geconsolideerd kasstroomover:icht over 201 2

Kasstroom uit operalionele activiteiten
Bedijfsresultaat uit gewone
bedíijlsuitoelening voor belastingên

Aanpassíngen vooÍ:
Afschriivingen op immaterièle en
mateíiële vaste activa
Koersverlies materiéle vaste activa
lvlutatie vooízieninqen

Vera ndein g in we*kapitaa I :

Kortlopende schulden

Kasstroom uit bediif soperaties

Betaalde íente
Te betalen winstbelasting

Kasstroom uit opeíationele activiteiten

Kássíoom uit investerings-activileiten

- Materiële vaste activa
- Financièle vaste activa

Kasstroom uil fi nanciêíings-activitêitên

Afname aándeel derden
Toename langlopende schulden

Nettokasstroom
KoeÍs- en omrekenings-veíschillen

Toename/(aÍname) geldmiddelen

Mutatie qeldmiddêlên
Geldmiddelen per 1 ianuaíi
Toename/(af name) geld-middelen

Geldmiddelen pêr 31 december

-162.890

45.952

42.031
126.644

-122.763

25.233
121.832

'|4.424

-z5a

209.251
14.353

223.610

221.096

6.103
-|.429

_5.326

- 101

-296.205

€0s36
-19.302

_____- -50l8ad

1.853.406
-99.838

samenstellingsveÍklaring
atgeg€ven d.d. 03-12-2013



N.V. Hollandse Bosbouw MaatschaDDii. Utrecht

Toelichting op de geconsolideêíde balans en winst-en-verliesrekening

1 Algemeên

Activiteitên
De activiteiten van N.V, Hollandse Bosbouw Maatschappij bestaan vooínamelijk uit het deelnemen in en
en bestuíen van vennootschappen, alsmede het verkopon van het vruchtgebrujk van houtopstand ván
een teakplantage.

Groepsverhoudingen
N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappijis de moedetuennootschap van Tectona AgroÍloÍestal Ltda te Brazitië.
De jaarrekening van Tectona AgÍoflorestal Ltda is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
N.V. Hollandse Bosbouw N4aatschappij te UÍecht.

Grondslagen voor het opstellen van de iaarrekening
De geconsolide€Íde jaaríekening is opgesteld in oveÍeenstemming met de wettelijke bepatingen van
Titel 9 Eoek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richrliinen voor de JaarveÍslagqeving, uitgegeven door
de Raad vooí de Jaarverslaggeving.

Consolidatie
In de consolidatie worden opgenomen de íinanciële gegevens van N.V. Hollandse Bosbouw IVlaatschappij, haar
groepsmaatschappijen en andêre rechtspersonen waarop zjj een overhêeasende zeggenschap kan uitoeÍenen of
waarover zij de cenÍale leiding heeft. Groepsmaatschappijen ?ijn íechtspersonen waarin N.V. Hollandse
Bosbouw Maatschappij, direct of indirect, beslissende zeggenschap kan uitoeÍenen
doordat zij beschikt over de me€rderheid van de stemíechten oÍ op enig andere wijze de financiële
en opeÍationele activiteiten kan beheersen, HieÍbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële
stemíechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum,
De groepsmaatschappijen en ándere rechtspersonen waaíop zij een overheersende z€ggenschap kan uitoeíenen
of waarover zij de centrale leiding heeít worden voor 100% in de consolidatie betrokken.

Inteícompany-Íansacties, inteícompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rêchtspersonen worden geëlimineerd.

Aang€zien de winst-en-verliesrekening over 2012 van N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappij is veíweíkt
in de geconsolideerde iaarrekening, is volstaan met weergave van een beknopte winst en-verliesrek€ning in
overeenstemming met artikel 2:402 aw-

De in de consolidatie begfepen vennootschappen zijn:
- N.V. Hollandse Bosbouw lÍaatschappijte Utrecht (100%)

- Tectona AgrofloÍostal Ltda te Tangaíá da SeÍa tMT, Brazitië (100%)

2 GÍondslagen voor waaídeÍing van activa en passiva

Algemeên
Activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde, tênzij een andere waardeíjngsgíondslag is verm€ld,

Veígelijking met voorgaand jaaí
De gehanteeíde grondslagen van waaídering en van resultaatbepaling ziln ongewijzigd gebleven ten opzichtê vàn
het voorgaande jaaí. met uitzondering van de resultaatbepaliilg van Tectona AgÍoÍlorestal LtdA.
In verband m€t de veíkoop van een gíoot deel van de bossen in 2010 valt Tectona AgrofloÍêstal LtdA niet lange. ondeí
ds landbouwíegeling, maar onder dienstveílening.

Matêíièlo váste activa
De materjële vaste activa worden gewaardeerd tegen vêrkrijgingsprijs, vermindeíd met een lineairê
afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduuÍ. l. ,

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoeÍend worden gewaàrdeêÍd tegen nettoveímo-
genswaarde. OveÍige deêlnemingen worden gewaardeerd tegen verkfijgingspíijs.

De voorraàd wordt gewaardeerd op verkrijgingspÍijs danwel veívaaídigingskosten of lagere opbíengstwêarde. De
vervaaídigingspriis omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging oÍ veívaardiging alsmede gemaakte kosten om
de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staar te brêngen.

Vofderingen ên ov€rlopende activa
Latente bolastingvoíde ngen, met inbegrip van die vooítvloeiend uit vooíwaaÍtse veílies-compensatiê, worden
gêwaardeerd indi€n het waaíschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waàrmee veíiezen
kunnen woíden gecompênseerd en veírekeningsmogelijkheden kunnên worden benut.
De voÍderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zoveÍ nodig rekening houdend met

samênstê||ingsvêíkraíing
aÍgêgêv€n d.d. 03-12-2013



N.V. Hollandse Bosbouw MaatschaDDii. Utrecht

Deze woÍdt gewaaídeeíd op het nominêle bedrag ván veíwachte toekomstige kostên vooÍ onderhoud.

Overige activa ên passivá
Alle overige posten in de balans worden gewaárdeêrd tegen nominale waárde.

3 Gíondslagên voor bepaling van het resultaat

Het íesultaat wordt bepàald als het veíschil tussen de opbrengstwaaíde van geleverde prestaties en
de kosten en andeíe lasten over het iaar, Resultaten op tíansacties worden verantwooíd in het jaar
waaÍin zij zijn gêrêaliseerd, verliezen íeeds zodía zij vooízienbaar zijn.

Omzet
Onder omzet wordt vêrstaan de aan derden in íekening gebaachte c.q, te bíengen bedragen voor
de in het verslagiaaí geleverde goederen en diênsten, onder aítrek van kotingen en exclusiel omzetbelasting,

Kosten
De kosten woÍden bepaald op hjstoíische basis en toegerekend aan het verslàgjaaÍ waarop zii betfekking hebben.

Belastingen
De belastingen over het resultaat worden berekend op basis van het geldende tarief, waarbij rekening
wordt gohouden met Íiscale faciliteiten.

In de balàns worden bedragen in vreemde valuta herleid tot bedragen in Euro tegen per 6inde van het jaaí
geldende wisselkoersen, Omrekening van winst- en verliesíekenjngposten vindt plaats tegen gemiddelde koeÍsen,
Koêrsverschillen die ontstaan zijn bij de omrekening vàn de buitenlands€ dêêlnemingen worden íechtstíeeks ten
gunste of ten lastê van het eigen vermogen gebracht.

4 Mateíële vaste activa
Gebouwen en Machines en
Terreinen lnstallaties bedriifsmiddelen in uitvoerinq Totaal

Aoekwaarde per I januari 2012
Investeíingen
Desinvestefingen
AfschÍiiving
Koersveíschil
Boêkwaarde per 31 december 2012

Cumulatieve aanschaf waarde
Cumulatieve af schrijvingen
Boêkwaáído per 3l decemher 2012

Afschrijvingspercêntage van de AW

5 Finánciële vaste activa

Leningen u/g
Ledenkapitaal

1.014.460

3.646

69.366
4.931

244
-16.O44

'|7.O18
2.t56

-13.400
-22.341

3.140 1.204.044
- 1.087
- -13.190
- 42.031

925.644 381.001

10-209h

124.O51

10-20%

1.433.504

o4% ook

20t2

2.706.O00
24.t60---------i30-160'

. i: 2.708.000
10.73J---------zi1Ei5T

- Lenrngen u/g l 
'

Híeronder is opgenomen een renteloze lening ad € 156,000 aan een aandeelhouder, versÍekt in 2007, Deze wordt
afgêlost in 156 maandelijkse termijnen ad € 1.00O. Het restant van de lening bedraagt per 31 december 2012 € 106.000.
Tevens is hieronder opgenomen een tweetal lenjngen elk groot € 1,3O0.OOO, Het rentepercentage bedraagt 5oó en wordt betaald vanêf
1 Januaíi 2O12. De leningen ziin aflossingsvrij. Er zijn geen zekerheden desreld.
- Ledenkapitaal
Dit beÍeft het belang in de bank te Brazilië.

10

Samènstêl ingsvêftbnng
aigêgeven d.d, 0312-2013



N.V. Hollandse Bosbouw MaetscheDoii. ljtrêcht

6 VooÍraden

Teakbos in aanleg Bíaziliê
Recht op eindkap teak N.V. Hollandse Bosbouw Maátschappij
afr onlvangen bedragen voor inkopen en ondefioud

7 Voídêdngen

Debiteuíen
Vianen Vastgoed 8.V. teveel betaalde aÍlossing minus íente
Te veíekenen inzake tussenkap
Te veírekenen bedíagen
Te veÍrekenen belasting

Nog te ontvangen Íente

I Liquidê middêlên

Kasgeld
Banktegoeden

950.839
121.963

1.O72.402

20t2

18.900

1 .O7 2.67 1

121 .963

1.194.634

48.806
5.508

'r 0.140
83.964

114.O23
3.383

254
270.O74

€
900.173
441.534------1sdifr

2011
€

121
1.853.285
1.853.406

2011
€

970.O55
500.415---------7fr6frd

Stand per 1 januari
Bij: Dotêtie op basis van ha veíkocht/huuf
AÍ: Víijval in verband met minder kosten ondeíhoud
Stand per 31 december

e
970.055

680.413
20.529

't45.111
53.460

2011
€

1.102.831
-53.547

. i: -79.229,.
970.055

De voorziening kan als volgt per serie beleggingsobjecten woíden gespecjÍiceerd:

aanplantjaar 1998
aanplantjaar 1999
aanplántjaar 2OO4
aanplantjaaí 2005

verkocht aantal ha:
245,60

6,85
29,13
10,13

samênsiê||ingsvê&raÍing
afgêgêvên d.d. 03'12-2013

20 t2 2011

20tl

22.194
76.413

't22.524
3.383
't.367

_________3!!845

2012
e

112
1.753.456
1.753.s68

Onder de banktegoeden is opgenomen de escíow êccount bij JP Morgan bánk groot € 537,438 inzake de verkoop van een deel van
de plantáge. Dez€ gelden komen vrijzodra aan de milieuveíeisten is voldaan.

9 Eigen vêrmogen

Het eigen vermogên wordt in paragraaf 25 van de toelichting op de balans in de enkêlvoudige jaarrêkening
nader toegelicht.

'10 Vooízieningen

De speciíicatie luidt als volgt:
Onderhoudsverplichting bos
Instandhouding van de bossen

Bij verkoop van het vruchtgebruik van de houtopstand neemt de vennootschap de onderhoudsveíplichting voor
haaÍ Íekening. De kosten worden geschat op € 7.500 per ha over e€n periode van 20 jaar aanvangende vanal het
aanplantjaar van de bomen. Met ingang van 2006 is de onderhoudsveÍplichting van de door Tectona Foíestry B.V.
verkochte bomen overgenomen.
Het verloop van de voorziening is als volgt

Tevens is hieíonder opgenomen een voorziêning voor instandhouding van de bossen ad € 447.534. Deze voopiening houdt verband met
de veÍkoop van een deel van de ondeíneming, De vooÊiening is gevoÍmd voor mogeliike kosten van extía bebossing in veíband met
de aanwezige boerde jen, zodat wordt voldaan aan de geldende mjlieuwetgeving, Híervoor is e€n bêdÍag gestort op de
escrow-account bij de JP lvlorgán bank.

900.173

1l



N.V. Hollandse Bosbouw MaatschaDpii. Utrecht

11 Langlopende schulden

Veíplichtingen aan investe€rders
Lening bank

e
2.724.569

a.292

-ri5z66T

2.436.656

- Verclichtingen aan investeerders
Dit betreít van investeerders ontvangen bedragen voor aankoop van rechten op toekomstige eindkap opbrengsten. Volgens inschàtting vàn
de dir€ctie volgen opbrengsten over minimaal 7 jaaí.

Lening bank

12 Kortlopênde schulden

- Overige kortlopende schulden

Crediteuren
Rekening-courant Tectona Foíestry B.V.
Rekening-couÍant L. Smit
Rekening-courant Kirov B,V.
Eelastingen en sociale premies
Vakantiegêldreseíveíing
Nog aan te kopen houtopstánd
Nog te betalen ondeíhoudskosten
Nog te betalen managmentíee Viadoío
Accountantskosten
Nettoloon
Huur
Overige schulden

2012
€

32.A44
17.941

20
10.422

1.666
241.907

76.OOO

4.972
14.383

406.106

20l l

€
21 .67 1

20.551
20.990

20
17.001

1.666
24 t.907

76.000
10.000
7.760
9.068

11.030
't.o77

438.747

, 2011.
€

339.060
23.607

169.178
54.OOO

-213.769
424.232

Over de rekening-courantveíhouding met gelieeíde maatschappijen is 5oÁ rente berekend, omtent aílossing is niets overeengekomen,

13 Niet in de balans opgênomên íechten ên vêrplichtingon

De activa van Tectona Agroflorestal Ltda, zijn niet extern verzekêrd,
In v€rband met de vertraging in het voldoen aan de vercisten voor de milieuveígunning is het onzeker of het volledige bedrag van de escrow
account ad € 537.438 zal worden uitbetaald aan N.V. Hollandse Bosbouw lvlaatschappjj.

14 Netto omzêt

Tectona Agíof lorestal LtdA
N.V. Hollêndse Bosbouwmaatschappii

15 Personeelskosten

Lonen en salafissen

Overige sociale lastên

Ovef ige personeelskosten
af: opgenomen als inkoopwaaíde vên de verkoop

367.059
12.054

___________3J3-jLL

2012
e

't66.261

16.3s8
20.000
15.600

-61.468
156.757

2011
€

807.693
4.295

811.988

De personeelskosten voor ondeíhoud van de plantaqes worden qemuteerd op de vooraad houtaanplant op de balans.

Gemiddeld aantal peísoneêlsleden:
BÍaziliè
Nederland

12
1

36
1

Sam€ndê||ingsv€íklaíing
aÍgêgev€n d.d. 03í2-2013

2012

2.436.656

2012

12



N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappii, Utrecht

16 AÍschriivingên

Gebouwen
N4achines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddêlen
Boekwinst/Aíschrijving verkochte acilva

Bíancheorganisatiekosten

DÍukwerk
Overige veÍkoopkosten

18 Algemene behêerskosten

Huisvestingskosten Nederland
Mánagemêntvêrgoeding
Accountants en advieskosten
Kantoorkosten
Overige kosten

'19 Fidanciëlê baten en lasten

Rentebaten leningen áandeelhoudeÍs
Rentebaten vorderingen
Overige íentebaten
Rentelasten overige schulden
Ove.ig€ rentelasten
Koeísvercchillen

De belastinglast kan als volgt woíden gespecific€srd:

Winstbelasting on sociale belasting BÍazilië

21 Bezoldiging bestuur

ManagemeniÍee en vergoedingon bestuuídeís

2012

3.646
16.O44
22.341

44.O23

2011

3.952
42.969
20.981

----------- 6Z.uf

€
20.038

422
178.231
'r99.132

2012
€

20.038

754
85.503

106.299

20 t2

4.688
27.700
24.431

'] 796
_13:733
45.242

e
130.000
47.357

-1.016
12.340
45.256

209.251

2012
e

14.353
14.353

____________-29.0!z

2011

't5.707
20.000
12.173
2.629

-1.193
49.316

2011
e

-8.988
50.595

423
_1.339

-18.332
361.191
383.550

2011
e

-54.138

___________i94J3q

139.529

samÊnstêltingsvêrktadng
aÍg€g€vên d.d. 0312-2013



N.V. Hollandse Bosbouw MaatschaDDii. Utrecht

ENKELVOUDIGE JAARHEKENING

Sámênslèllii gsvènnaring
efgêgêven d.d, 03í2-2013
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Balans per 31 dêcember 2012 {ns rêsultaatbostomminq)

31 dêc€mbeí 2012 31 dêcembeí 2011
íei,

lvlatêÍiële vaste activa 21

Vlottendê activa

Liquide middêlên

€€

4.159 5.221
3.138.793

121.963
32.354

689.200

Financièle vaste activa 22 2.763.132

2.767.291

23 121.963
24 40.01 7
25 991.849

3.144.014

443.5171.153.829

________3.921:.D __________-3-€87.8L

Sárdênst6llingsv€.lGÍing
áfgêgêven d.d. 03-12-2013



- N.V. Hollandse Bosbouw Maatschaopii, Utrêcht

31 docembeÍ 2012 31 dêcêmbêr 2011
ref. €€

Groepsvermoqen 26
GestoÍt aandelenkapitaêl
Wetteliike reseívês
Ovêriqe reserves

Voor:ieninEen 27

Kortlopende schulden 28

45.000
156.802

2.396.906
2.640.124

900.173

380.823

45.000
2.236

2.592.888

3.92t.120

2.598.708

970.055

414.764

3.987.531

Sam€nsrslllngsvêítráíing
aÍgegevên d.d. 03-12-2013
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Winst-en-vediesrekening ovêí 201 2

Resultaat uit deelnemingên na belasting€ 22

Ovefiqe batên en lasten na belastinoen

Rêsultaat na belastingen 26

2012

15.477 17.042

44.843 -37.624

-----------6oi6 ,0-586

Samênsiêlling€vsíklsring
afgsgêvên d.d. 03-12-2013
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20 Algemeen

Grondslagen vooÍ hêt opstellen v6n d€ jaaííêkening
De enkelvoudige jaaíekening is opgesteld in ove.eenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel I Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtliinen voor de Jaaíverslaggeving, uitgegeven door dê
Raad voor de Jaarverslaggeving,

Grondslagen van waaídering en van resultaalbepaling
De grondslagen van waardering €n van resultaatbêpàling voor de enkelvoud;ge jaaÍekening zijn gelijk áan die voor
de geconsolideerde jaaÍekening, Deelnemingen jn gíoepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens
de nettovermogenswaardemethode.

Voor de grcndslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt
verwezen naaÍ de op pagina I tot en met I opgenomen toelichting op d€ geconsol;deeÍde balans en
winst-ên-verliesrekêning.

21 Materièle vaste activa
Veóouwino lnventaris Totaal

Boekwaarde per '1 ianuaíi 2012
Investeringen
Aíschriiving
Boekwaarde per 31 december 2012

Cumulatieve aanschaf waarde
Cumulatieve af schrijvingen
Boekwaáídê pêÍ 31 d€cêmbeí 2012

AÍschíijvingspercentage van de AW

22 Financiële v6stê activa

De speciíicatie luidt als volgt:

Deelnemingen
Leningen u/g

Dit beÍeft een 99,98o/o belang in Tectona AgíoÍlorestal LTDA
Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari
Bij: Koeísverschil deelneming
Af : Terugstorting kapitaal
Bij: Resultaat deelneming
Stand peí 31 decembeí

5.221

-1.062

5.221

-1.062
4.159 4.159

10.620
,6.461

13.327
-13.327

23.94'1
-19.788

4.159 4.159

'too/o 20%

e
20l l

€

te Tangará da Seía MT Braziliè.

s7.132
2.706.OOO
2.763.t32

3.383
13.069

1.367
22.194
40.o11

430.793
2.708.OOO--------5: i-aE.7e3

De actuele waarde van d6 deelneming kan wordên benaderd met de waarde van de houtopstand van de plantage. '

- Leningen u/g
HieÍonder is opgenomen een rentslozê l€ning ad € 156.O0O aan eên aandêelhouder, veÍsÍekt in 2OO7. Dêze rvgídt
aÍgelost in 156 maandeliikse termiinen ád € 1.000. Het restant van de lening bedraagt per 3l december 2012 € 106.000.
Tevens is hieronder opgenomên een tweetal leningen elk groot € 1,300,000 aan gelieerde maatschappijen, Het rentepeícentage bedraagt 5 en
wordt betaald vanaí 1 ianuari 2012. Oe leningen zjjn aflossingsvíij. Er zijn geen zekerheden gesteld.

23 VoorÍaden

2012
430.793
-19.304

-370.234
15.411

-----61:T5T

2011
3.603.483

-281 . t35
-2.902.591

17.O42-----------430i55

3.383
13.069
5.508

254
10.140
32.354

Recht op eindkap teakbos

24 Voídoíingon

- Oveíige vordedngen

Rekening-courant Tectona Agroflorestal LtdA
Vianen Vastgoed 8.V., teveel betaalde aflossing minus rente
Rentê spaaír€kening
Nog te ontvangen inzáke tussenkap

2011

121.963

201 1

e

Samensiellingsverklaring
afgegev€n d.d. O3-12-2Ol 3

í8



N.V. Hollandse Bosbouw Maatschappii. Utrecht

2012

7.653
446.758
537.438
991.849

26 Eig€n vermogen
- AandelenkaDitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedÍaagt € 225.000 verdêêld in 225.000 aandeten ád € 1.
Hieívan ziin geplaatst en volgestort 45.OO0 aandelen.

- Wettelijke reserves
HieíondeÍ is opgenomen de wetrelijke reserve deelneming in vêrband mêt de goodwittdie betaatd is bijde
verweíving vên de de€lneming. Daaínaast is een wettelijke reserue opgenomen vooÍ koeÍsverschillen bij de
waardering van de deelneming. Deze zijn bepaald vanáf het jaaí van aankoop van de deelneming.
De speciÍicatie luidt als volgt:

Wettelijke reserve deeln€ming
Wettelijk€ reserve koersverschill€n

- Ove gê reserves
Stand per 1 ianuari
Bij: vriival wettelijke reseÍvo deelneming

vrijval werteliike reseíve koersveíschillen
Bij/aÍ: íesultaat boekjaaí
Af: dividend
Stand per 31 d€cembeí

25 Liquide miclclolên
ABN-Amro Eank
ABN-Amro Bank spaaÍekening
escrow account JP l\íorgan

Stand per 'l ianuari
Bij: Dotatje op basis van ha veíkocht/huuí
Af: Vrijval in vefband mêt mindeí kosten ondehoud
Stand per 31 dêcember

2011
€

24.907
103.739
560.554
689.200

1.141.095
1.276.397

0
-20.586

2.396.906

2011
€
't. to2.431

-53.547
-79.229

970.055

20t2
€

10.402
-8.166
2.236

€
970.055

-69.882
900173

ondefioudsdêpot:
680.413

20.529
145.771
53.460

900.173

-22.443
156.802

27 VooÊieningen

Bij verkoop van het vruchtgebÍuik van de houtopsrand neêmt de vennootschap de onderhoudsveíptjchting voor
haaí rekening, De kosten worden geschat op € 7.500 per ha over een periode van 20 jaar aanvangende vanaÍ het
aànplantjaaí van de bomên. Met ingang van 2006 is d€ ondeíhoudsverptichting van de dooí Tectona Forestry B.V.
velkochto bomen overgenomen.
Het verloop van dê voorziening is als volgt

verkocht aantal ha:
245,60

6,85
29.13

2.396.906
169.178
-33.916
60.720

2.592.888

1.033
32.444
't7.941

329.00s
380.823

De voorziening kan als volgt per serie belegginqsobjecten worden gespecificeerd:

áanplantjaar 1998
aanplantjêaÍ 1999
aanplantjaaí 2004
aanplantjaar 2005

28 Kortlopenclê schulden

Overige kortlopende schulden

Crediteur€n
Belastingen en sociale píemies
Rekening courant Tectona Forestíy B,V.
Rekening-couíant L. Smit
OveÍig€ schulden en overlopende passiva

2011

21.672
7.150

20.558
20.990

348.398
418.768

2011

179.245

2012

Sam€nstêlliigsvednadng
aÍgêgêvên d.d. 03í2-2013
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De overige schuld€n en overlopende passiva kunnen als volgt woÍden gêspecificeerd:
Vakantiegeldrcseruering 1.666
Nog aan te kopen houlopstand 241.907
Accountantskosten 8,972
Rekening-courant Kirov B.V. 20
nuuí
Nog te betalen ondeíhoudskostên teak 76.000
Nog te betalên managementíee ViadoÍo
Overige schulden . 44O

129.005

1.666
241.907

7.760
20

11.O30
76.000
10.000

15
348.398

Utrecht, 3 decembeÍ 2013

De dir€ctie. n I\1./ ,'f 
Í

J.H.A.Huijnk 44^\'
Tectona For€stry B.V./ I Icuijk | /\J

samênslêllingsv6i{áÍin9
argêgêvên d.d. 03-l?,2013
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OVERIGE GEGEVENS

Stalutaire bepalingen inzake de resultaatbestêmming

Ingevolge anikel 20 lid lvan de statuten van de vennootschap staal de winst volledig ter beschikking
aan de alqemene verqaderino van aandê€lhouderc.

Rêsultaàtbest€mming 201 2

Aan dê algemêne vergade ng van aandeelhouders zal worden voorgesteld het resultaat oveí 2012
als volgt te bestemmen:
Overige reseíves

Dit voorctel is reeds in de balans per 31 december 2012 v€rwerkt.

GebeuÍenissen ná bàlànsdatum

Geen biizonderheden.

Samênstêlling€vsÍklaring
áí!êgêvên d.d. 03-12-2013
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Bijlage

Fiscale positie

Berekening veÍschuldigde vennootschapsbelasting

Resultaat uit gewone bedrijÍsuitoeÍening na belasting. volgens de
winst- €n vêrli€srêkening

Bij: vennoolschapsbelasting
Resultaat voor belasling
Bij: bijtslling Oonkostên
Bij: niet afríekbare bedragen cf regeling íiscus
AÍ: resultaat deelneming
Belastbaar bedrag
Verliescompensatie
Belastbare som

2012
e

60.720

60.720
0

31.500
-15.477
76.343

-76.343
0

Op grond van de wsttolijkê r€geling kan het belastbaíe bedrag over 2012 worden veírekend met
het vedies oveí 2007. Over 2012 is deíhalve geen vennootschapsbelasting verschuldigd.
Het totaal verrekenbare verliezen over 2007, 2009 en 2010 is verrekenbaar mer toekomstigê winsten, echt€r
in veíband mêt hêt ontbr€ken van €en rêélo winstverwachting is het onzeker dat veÍekening plaats zal
vinden,

Bálánspositie vennootschapsbelasiing
Te belalen vennootschapsbelasting
Schuld

Vennootschapsbelasting in de winí- en vediesÍekening
Last 2012
Belastinglast

+
0

sámonstêllingsvêrfi láÍing
algegevon d.d. 03r 2-2013


