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0.1 BESTUURSVERSLAG

0.1.1 Structuur

De B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo heeft tot doel het exploiteren van vastgoed en het leveren van 

facilitaire diensten aan partijen op de Brightlands campus Greenport Venlo. Daarnaast exploiteert de 

vennootschap de campus site als een grondexploitatie en beheert de gemeenschappelijke gebieden. De 

vennootschap werkt nauw samen met Brightlands Greenport Venlo B.V., die de content en het ecosysteem van 

de campus ontwikkelt. 

De B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo heeft een managementovereenkomst en een service level 

agreement met de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo gesloten. De B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 

heeft geen eigen personeel in dienst maar maakt volledig gebruik van de diensten van het ontwikkelbedrijf. De 

bestuurder van de vennootschap is de heer R.A.C. van Heugten.

De vennootschap treedt op haar beurt op als beherend vennoot van de C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo. 

Deze C.V. is eigenaar van de Innovatoren, gelegen op het Campus terrein. 

0.1.2 Resultaat en vermogenspositie 2019

Het jaarresultaat over 2019 sluit met een positief resultaat van bijna € 1,7 miljoen tegen een begroot negatief 

resultaat van € 2,3 miljoen. Het gerealiseerd resultaat bestaat voor ruim €  2,7 miljoen uit waardestijgingen 

beleggingen en € 355.000 aan bijzondere waardeverminderingen. De waardestijging is ontstaan door het 

verschil in stichtingskosten en marktwaarde van de Raad van Arbeid en de stijging van de marktwaarde van de 

Villa Flora afgezet tegen de cumulatieve stichtingskosten. De netto-omzet huren en dienstverlening lag ruim € 

108.000 boven de begroting. De kosten komen in 2019 ongeveer € 420.000 boven de begroting uit door met 

name hogere inkoopkosten events, hogere energiekosten en hogere organisatiekosten.  De hogere kosten 

events en energie worden (deels) gedekt door hogere opbrengsten.  De hogere organisatiekosten zijn enerzijds 

ontstaan door externe kosten in verband met het strategisch plan en inrichtingsvisie en anderzijds hogere 

beheerkosten in relatie tot de verdere professionalisering van de processen en de implementatie van de Raad 

van Arbeid. In 2019 zijn geen gronden aan derden uit de exploitatie uitgegeven.  Wel is voor € 589.000 aan 

gronden uitgezakt vanuit de voorraad naar de balanspost beleggingen in verband met de ondergrond voor 

parkeerplaatsen en de nieuwbouw Brighthouse. De grond voor het hotel is teruggenomen in de voorraad omdat 

deze ontwikkeling is komen te vervallen.  De begrote waarde mutatie van de investeringen dienstverlening 

heeft deels nog niet plaatsgevonden omdat de investeringen deels zijn doorgeschoven naar 2020. 

In 2019 heeft een agiostorting van € 1,0 miljoen door de gemeente Venlo plaatsgevonden als onderdeel van de 

financieringsafspraken van de vennootschap die met de aandeelhouders in 2018 zijn gemaakt. In 2019 hebben 

beide aandeelhouders een aanvullend agio gestort van in totaal € 250.000. Met de provincie is een 

financieringsafspraak gemaakt voor een lening van € 4,5 miljoen die zal worden gebruikt voor de aflossing van 

de in 2020 af te lossen bancaire lening. Ook is met aandeelhouders overeengekomen om In 2020 een 

aanvullende agiostorting te doen om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte in 2020. 

De directie verklaart dat in 2019 zich geen ongewone zaken hebben voorgedaan die de jaarcijfers beïnvloeden. 
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Uitbreiding huisvesting campus met een Brighthouse en een Brightworks gebouw

Vestiging Deltastar

Om de snelle groei te faciliteren wordt Brightlands Campus Greenport Venlo uitgebreid met 2 nieuwe 

gebouwen: een Brighthouse (kantoren en laboratoria) en Brightworks (werkplaatsen). Deze nieuwe gebouwen 

zijn bedoeld voor start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op de campus 

willen vestigen of daar al gevestigd zijn en willen uitbreiden. Begin 2019 is een businesscase opgezet, gebaseerd 

op de door Brightlands geïnventariseerde en verwachte groei. Met de bouw en aanverwante infrastructuur is 

een investering van € 22,6 miljoen gemoeid. In oktober 2019 is de financiering rondgekomen. Het 

Ontwikkelbedrijf draagt € 1,6 miljoen bij voor de aanleg van de infrastructuur. De Provincie Limburg financiert € 

16 miljoen via agio en een gezekerde lening, de gemeente Venlo € 4,4 miljoen via een achtergestelde lening. De 

bouw start begin 2020 en medio 2021 wordt het Brighthouse opgeleverd en begin 2021 het Brightworks 

gebouw. 

0.1.3 Huidige ontwikkelingen en nabije toekomst

Gebouwexploitatie en gronduitgifte

De bekendheid van de Brightlands Campus Greenport Venlo is verder toegenomen en daarmee ook de 

belangstelling van bedrijven en instellingen om zich er te vestigen of om er activiteiten te ontplooien. Vanuit 

Campus Vastgoed wordt ingezet om dat zo goed mogelijk te faciliteren. In de loop van 2019 hebben we dan ook 

een aantal nieuwe huurders in de Villa Flora kunnen huisvesten. In de Innovatoren namen de medewerkers van 

Xerox hun intrek. Het aantal medewerkers actief op de campus is in 2019 gestegen van 435 ultimo 2018 naar 

660 ultimo 2019. De cijfers over de voorgaande kwartalen zijn naar beneden bijgesteld in verband met een 

aanpassing van de werkzame Xerox medewerkers. Het aantal verhuurde m2 is in 2019 mede onder invloed van 

de oplevering van de Raad van Arbeid medio 2019 gestegen van 10.725 m2 eind 2018 naar 14.026 m2 eind 

2019. De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt ultimo 2019 86% (2018 76%)  

Proefvelden

Inrichtingsplan campus

Op 11 oktober opende DeltaStar Nutricients haar eigen bedrijfsgebouw op de campus. Het is daarmee het 

eerste bedrijf dat zelf bouwde op de Brightlands Campus Greenport Venlo. De grond is in erfpacht uitgegeven. 

Het pand heeft state of the art werkplekken, gelegen in een mooie goren setting.

In 2019 is het Uitvoeringskader Fysieke Campusontwikkeling door de directie vastgesteld en ter kennis gebracht 

van commissarissen en de aandeelhouders. Vervolgens is de ruimtelijke kaart nog verder uitgewerkt in een 

soort structuurvisie, om hiermee richting te kunnen geven aan een aantal inrichtingsprincipes, zoals 

bijvoorbeeld parkeren en verkeerstromen op de campus.

Ten aanzien van de grondexploitatie is het aantal m2 in gebruik in 2019 gegroeid van ruim 26.000 m2 ultimo 

2018 naar ruim 29.000 m2. Deze groei is met name ontstaan door de ingebruikname van grond ten behoeve van 

de nieuwbouw Brighthouse en parkeerplaats 2 nabij de Villa Flora.   

DeltaStar ontwikkelt en verhandelt hoogwaardige voedingssupplementen in diverse Europese landen, onder 

meer aan de eerstelijns zorgverleners.  Daarbij maakt DeltaStar o.a. gebruik van faciliteiten en labs op de 

Brightlands campus. 

In het gebied de Boskamer is sinds mei 2018 Compas Agro gestart met de aanleg van tijdelijke proefvelden. 

Inmiddels is dit in 2019 uitgegroeid naar 1 ha in samenwerking met Bright 5. De proefvelden realiseerden in 

2019 een toestroom van ca. 450 telers op het gebied van asperges, aardbei, blauwe bes en boomteelt. De 

velden worden ingezet voor innovatie op het gebeid van verduurzaming en het ontwikkelen van high - tech 

oplossingen in de tuinbouw. Eind 2019 kende de proefvelden een onderzoekswaarde van ca. € 200.000.
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Horeca

Campus ICT Managed Connectivity

Campus Vastgoed investeert in toekomstbestendige hoogwaardige basis IT infrastructuur. 

Digital Signage

Campus App

Box-in-boxen

University College Venlo

Vergaderen en evenementen op de campus

Het Co-Creation Lab in Villa Flora is begin 2019 in eigendom en beheer van Campus Vastgoed gekomen. De 

faciliteiten in het Co-Creation Lab bieden alle mogelijkheden om nieuwe foodconcepten (samen) te ontwikkelen 

en uit te voeren. Met deze shared facility bieden we ook ruimte voor het faciliteren van campusevenementen 

en vergaderingen. In de tweede helft van 2019 is ook in Innovatoren een vergadercentrum geopend op de 16e 

verdieping met prachtig uitzicht op de campusontwikkelingen.

Deze faciliteiten kennen nog een flinke onderbezetting en bieden mogelijkheden voor groei.  

Kengetallen: Het aantal reserveringen (groot en klein) bedroeg in 2019 in totaal: 707 

Sinds 2019 wordt bij een huurovereenkomst tevens de dienst Managed Connectivity aangeboden. Dit is een 

netwerkdienst bestaande uit support services en netwerk services waarbij draadloos werken (wifi) het 

uitgangspunt is. Daarnaast kan ook maatwerk geleverd worden. Hiermee ontzorgt Campus Vastgoed huurders 

op de campus en biedt hiermee een meerwaarde. Een huurder hoeft hiermee niet zelf te investeren in basis IT 

infrastructuur en netwerkcomponenten. In Q4 is leverancier Kembit hiervoor onze samenwerkingspartner. 

Campus Vastgoed realiseert een veilig, stabiel en betrouwbaar glasvezelnetwerk. In 2019 is hiervoor het 

ontwerp gemaakt wat de komende jaren wordt gerealiseerd. 

In Q4 2019 heeft Campus Vastgoed geïnvesteerd in digital signage, ook wel narrowcasting genoemd. In 

Innovatoren en Villa Flora zijn beeldschermen opgehangen waar dynamisch content getoond wordt. De content 

wordt actief door Brightlands gevuld en ook huurders hebben de mogelijkheid content aan te leveren en te 

narrowcasten. Op de campus hangen op verschillende punten in Villa Flora en Innovatoren beeldschermen 

zodat bewoners en bezoekers continue geïnformeerd worden over verschillende activiteiten en relevante 

nieuwsberichten. Kengetallen: Aantal beeldschermen in 2019: 10

Via de campus app worden de campusbewoners op de hoogte gehouden van vastgoed gerelateerde 

ontwikkelingen en facilitaire zaken die van belang zijn voor de campusbewoners. Inmiddels hebben bijna 500 

campusbewoners de app gedownload.

Er is geen sprake van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Fase 3 en 4 van het box-in-box concept in de Villa Flora is voltooid. Ook deze zijn vrijwel allemaal verhuurd. 

De realisatie van de verbouwing van het Raad van Arbeid gebouw tot University College Venlo voor de UM en 

bijbehorende studenten-eenheden verliep voorspoedig. Medio 2019 was de oplevering en ingebruikname door 

de Universiteit Maastricht en betrokken studenten de 28 studio’s. 

De campus horeca Q Food groeit mee met de groei van de campus. In Q2 is in Innovatoren een sub horeca 

faciliteit gerealiseerd: Q-Break. Dit horecapuntje wordt gefaciliteerd vanuit het centrale punt in Villa Flora. In 

samenwerking met Noord Limburgs Groen, onze groenbeheerder op de campus, worden de broodjes en de 

soep tussen de gebouwen heen en weer gebracht. Noord Limburgs Groen zet mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in. Deze medewerkers rijden met een bakfiets tussen de gebouwen om het transport te 

verzorgen. Zo ontstaat ook een mooie samenwerking tussen facilitaire partners die door Campus Vastgoed zijn 

gecontracteerd. Kengetallen:

Het aantal lunchgebruikers is in 2019 gegroeid tot in totaal 22.225 

De omzet verkopen over de toonbank (lunchverstrekkingen) zijn gegroeid naar in totaal € 87.199 

Het banquetingvolume (omzet o.a. door leveringen voor vergaderingen en evenementen) is in 2019 gegroeid 

naar € 150.134

7

DocuSign Envelope ID: 984814D1-682C-4BB3-B9A1-6CE5E91CF31B



De Brightlands Campus Greenport Venlo is in opbouw. Dat betekent dat de bezettingsgraad van gebouwen en 

terreinen de komende jaren nog niet van dien aard is dat een volledige kostendekkende exploitatie mogelijk is 

en dat niet renderende investeringen nodig zijn. Met de aandeelhouders is een financieringsarrangement 

overeengekomen, dat in een contante agiostorting van € 4,5 miljoen, een lening van € 4,5 miljoen en 

agiostortingen in de tijd voor maximaal € 4,5 miljoen. Provincie Limburg heeft in 2018 € 3,5 miljoen gestort en 

ook besloten te voorzien in de financiering van € 4,5 miljoen en € 3,3 miljoen te reserveren voor agiostortingen 

in de tijd. Gemeente Venlo heeft begin 2019 € 1,0 miljoen agio gestort en eveneens besloten € 1,2 miljoen te 

reserveren ten behoeve van agiostortingen in de tijd. In 2019 hebben aandeelhouders € 250.000 agio gestort en 

voor 2020 is € 500.000 toegezegd uit het arrangement van € 4,5 miljoen. 

0.1.5 Continuïteitsanalyse

Exploitatie vastgoed

Jaarlijks wordt een meerjarenraming opgesteld. Deze raming voorziet de eerste jaren nog in een jaarlijks verlies, 

met name veroorzaakt door de opbouwfase waarin de campus zich bevindt en was ook voorzien bij de start van 

de campus. Naast de ingerekende exploitaties is een risicoanalyse gemaakt voor de exploitatie. 

Grondvoorraad

- De exploitatiekosten voor de gebouwen bedragen de komende 10 jaar ruim € 14 miljoen. Een afwijking van 

10% meer of minder leidt tot een afwijking van € 1,4 miljoen lager of hogere exploitatielasten.

-  Huuropbrengsten. De kans op afwijkingen op de huuromzet van het vastgoed wordt beïnvloed door de 

bezettingsgraad van de gebouwen en anderzijds door het huurprijsniveau. Indien de bezettingsgraad van beide 

gebouwen vanaf 2020 op 95% zou komen betekent dat de komende 10 jaar bijna € 300.000 meer omzet aan 

huren en servicekosten. Een afwijking van 10% naar beneden betekent een lagere huuromzet van ongeveer € 

2,5 miljoen lager dan nu geraamd.  

Er is geen sprake van bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden 

gehouden. 

Civiele techniek

In de financiering van de nieuwbouw Brighthouse en Brightworks wordt door de aandeelhouders voorzien in de 

vorm van een agiostorting, een senior lening en een achtergestelde lening. 

Site-exploitatie

- De organisatiekosten worden geraamd op ruim € 8,3 miljoen over de komende 10 jaar. Ook hier kan rekening 

worden gehouden met een afwijking van 10% boven of onder dit budget.   

0.1.4. Risicoparagraaf

De exploitatie van de site is momenteel gebaseerd op een dekking per bruto vloeroppervlakte (gebruikers van 

de campus betalen per bvo een bijdrage naar rato). Onzeker is of het volume BVO waar rekening mee is 

gehouden ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Vooralsnog is sprake van een exploitatietekort i.v.m. 

leegstand. 

Daarmee is het risico van de grondvoorraad beperkt. 

De civiele techniek is gebaseerd op het bestaand inrichtingsplan en de daarop gebaseerde calculaties. De 

mogelijkheid bestaat dat de daadwerkelijke kosten afwijken maar gezien de beperkte omvang van de post is het 

effect gering.

In de meerjarenbegroting is geen rekening meer gehouden met grondverkopen aan derden. Tot nu toe is er 

enkel sprake van interne leveringen van grond ten behoeve van eigen nieuwbouw of shared facility 's als 

parkeren. Wel wordt ingezet op vestiging van derden op grond in erfpacht. De boekwaarde van de grond per m2 

bevindt zich binnen de bandbreedte van een markttarief en wordt geacht tegen deze waardes te kunnen 

worden ingebracht in interne projecten of met marge te kunnen worden geleverd aan derden.    
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Toekomstige ontwikkelingen

Venlo, 2 mei 2020

R.A.C.  van Heugten, bestuurder

Zoals bekend is begin 2020 het coronavirus wereldwijd uitgebroken met grote effecten op gezondheid van 

medewerkers, klanten en relaties. B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo werkt in samenhang met Brightlands 

Campus Venlo B.V. aan de ontwikkeling van een triple-helix campus onder meer op het vlak van gezonde 

voeding. De beide entiteiten geven invulling aan de ambitie van provinciale en regionale overheden om de 

kenniseconomie in Noord Limburg te versterken en voert daarmee in feite een publieke taak uit. De 

aandeelhouders van Campus Vastgoed zijn de provincie Limburg en de gemeente Venlo die de gehele 

financiering van de vennootschap voor hun rekening nemen, inclusief verliesfinanciering en de financiering van 

de nieuwbouw in ontwikkeling. 

De activiteiten van de vennootschap bestaan uit de verhuur van kantoren, de exploitatie van een aantal shared 

services op de campus zoals horeca, vergaderen, kooklaboratoria, parkeren, etc.. De omzet volgt deels uit 

(lang)lopende huurcontracten maar ook uit het gebruik van de shared facilities. De omzet van met name horeca, 

vergaderen en kooklaboratoria is door de coronamaatregelen volledig stil komen te vallen. Ook hebben 

huurders al aangegeven betalingsproblemen te verwachten. Met de leveranciers wordt overlegd om de kosten 

uit contractuele verplichtingen te drukken. Dat zal de komende maanden effect hebben op de inkomende 

kasstromen. Of en in welke mate het ook effect zal hebben op de groeiverwachtingen van de campus valt 

momenteel nog niet aan te geven. We hebben geen indicatie of de genomen overheidsmatregelen een effect 

hebben op het voorkomen van een verdere verspreiding over de wereld. Daarom weten we op dit moment niet 

of deze overheidsmaatregelen effectief zijn en hoelang we te maken zullen hebben met de gevolgen van Covid-

19. Deze situatie, zeker als deze lang gaat duren, kan een invloed hebben op de financiële prestatie en de cash-

flow van de onderneming. Met de aandeelhouders is weliswaar een financieringsconstruct in de vorm van agio 

opgezet, maar het valt te betwijfelen of deze middelen voldoende zijn om de continuïteit van de vennootschap 

te waarborgen. In dit kader kan dan ook worden gesproken over een materiële onzekerheid over de continuïteit 

van de vennootschap als gevolg van Covid-19.

De vennootschap realiseert de ambitie van de beide publieke aandeelhouders om de kenniseconomie in de 

regio Noord-Limburg te laten groeien in combinatie met de gebiedsontwikkeling van de campus.  Gezien het 

publieke en politieke belang van de aandeelhouders op de verdere groei van de campus ligt het in de lijn der 

verwachtingen dat de aandeelhouders een discontinuïteit van de vennootschap zullen afwentelen om daarmee 

de invloed en sturing op de bestaande en in ontwikkeling zijnde gebouwen en het campusterrein te blijven 

houden.    

Zoals al eerder omschreven is de Brightlands campus in opbouw. De omzet is de afgelopen jaren gestegen en de 

vraag naar ruimte voor kantoren, laboratoria, werkplaatsen neemt verder toe. Reden waarom is besloten de 

capaciteit de komende periode uit te breiden. In de financiering van deze uitbreiding wordt voorzien door 

agiostortingen en leningen van aandeelhouders. De personele capaciteit zal hierdoor de komende jaren licht 

groeien. 
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0.2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Hierbij bieden wij u de door de directie opgestelde jaarrekening over het jaar 2019 aan welke omvat:

- de balans per 31 december 2019

- de winst-en-verliesrekening over 2019

- het kasstroomoverzicht 2019

- de daarbij behorende toelichtingen. 

De raad van commissarissen kan zich met deze stukken verenigen en stelt u voor:

- de jaarrekening over het jaar 2019 conform vast te stellen

Samenstelling raad van commissarissen 

Naam Nationaliteit Eerste 

benoeming

Herbenoeming Lopende 

termijn
A.D. den Haan (m) Nederlandse 2017 2017-2021

N.J.P.M. Bos (M) Nederlandse 2019 2019-2023

L.J.F.M. Frissen (m) Nederlandse 2017 2017-2020

D.A. Rootert (m) Nederlandse 2017 2019 2019-2023

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.. Zowel de jaarrekening als de 

management letter zijn met de raad van commissarissen besproken. De goedkeurende accountantsverklaring is 

opgenomen in dit jaarverslag. 

Toezicht 

- in te stemmen met het voorstel van de directie betreffende de bestemming van het resultaat over 2019

Beloningen

Conform de afspraken met de aandeelhouders is het beloningsbeleid voor de directie en de raad van 

commissarissen in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens. De beloning van de voorzitter en 

leden van de raad van commissarissen is in 2019 ten opzichte van de daaraan voorafgaande jaren ongewijzigd 

gebleven.

De raad van commissarissen is van mening dat aan de in de profielschets voor de leden van de Raad van 

Commissarissen bepaalde criteria wordt voldaan, waarbij tevens is gestreefd naar een zodanige samenstelling 

dat de raad kritisch en onafhankelijk van elkaar kan functioneren. 

- decharge te verlenen aan de directeur-bestuurder voor het in 2019 gevoerde beleid en aan de commissarissen 

voor het toezicht over het jaar 2019

Gezien de beperkte omvang van de onderneming zijn er binnen de raad van commissarissen geen aparte 

commissies benoemd, maar worden alle onderwerpen in de voltallige raad besproken. Wel vindt er regelmatig 

overleg plaats tussen de voorzitter van de raad en de directie. 

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2019 is de heer D.A. Rootert herbenoemd als 

commissaris voor een periode van 4 jaar.

Tevens hebben de aandeelhouders in 2019 bij besluit buiten vergadering de heer N.J.P.M. Bos per 1 april 2019 

benoemd tot lid van de raad van commissarissen. 

De raad van commissarissen verklaart dat naar zijn oordeel is voldaan aan het vereiste van onafhankelijkheid 

van zijn leden als bedoeld in de Nederlandse corporate governance code en dat geen van zijn leden aandelen 

en/of certificaten in de onderneming en/of opties of vergelijkbare rechten bezit.

Conform het reglement van de raad is in een bijeenkomst van de raad buiten aanwezigheid van de directie het 

functioneren van de directie en de raad van commissarissen besproken. 
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A.D. den Haan (voorzitter)

Namens de raad van commissarissen

In aanvulling op de vergaderingen met directie hebben twee algemene vergaderingen van aandeelhouders 

plaatsgevonden waar ontwerpen als de jaarrekening, de begroting en de meerjarenramingen aan de orde zijn 

geweest. In aparte gremia is er regelmatig contact geweest tussen de raad, de directie en de aandeelhouders 

over de strategie, strategische opties en de daaruit voortvloeiende mogelijke consequenties. 

De raad van commissarissen spreekt zijn waardering uit voor de in het afgelopen jaar getoonde inzet en 

betrokkenheid van directie en medewerkers.

Naast de vaste agendapunten zoals de kwartaalrapportages, de gang van zaken, de voornaamste risico’s 

verbonden aan de onderneming en het investeringsprogramma heeft de raad in 2019 een open oog en oor 

gehouden voor de ontwikkelingen in de markten waar de onderneming in opereert. 

Venlo, 2 april 2020

Gedurende het verslagjaar kwam de raad negenmaal bijeen waarbij als regel tevens de directeur en de manager 

financiën & bedrijfsvoering aanwezig waren. Vanaf 1 april 2019 namen aan de vergaderingen van de raad van 

commissarissen ook de directeur en manager financiën & strategie van de Brightlands Campus Greenport Venlo 

regelmatig deel. 
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B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (NA RESULTAATBESTEMMING)

Ref. 31-12-2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.1 1.053.520€        872.056€                 

Vastgoedbeleggingen 5.2 19.546.001€      11.767.061€           

20.599.521€      12.639.117€           

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa 5.3 42.510€              70.596

42.510€              70.596€                   

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 5.4 6.108.294€        6.392.160€             

Onderhanden werken 5.4 1.595.127€        -€                          

Vorderingen 5.5 394.022€           2.501.388€             

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.5 283.411€           201.907€                 

Liquide middelen 5.6 1.317.314€        5.800.224€             

9.698.168€        14.895.679

TOTAAL 30.340.199€      27.605.392€           

31-12-2018
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (NA RESULTAATBESTEMMING)

Ref.

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Gestort en opgevraagd kapitaal 5.7 90.000€              90.000€                   

Herwaarderingsreserve 5.7 2.217.247€        265.309€                 

Agioreserve 5.7 20.940.000€      19.690.000€           

Overige reserves 5.7 -2.296.125€       -2.039.184€            

20.951.122€      18.006.125€           

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 5.8 -€                    5.533.334€             

Schulden aan participanten 5.8 2.112.000€        -€                         

2.112.000€        5.533.334€             

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 5.9 5.433.334€        300.000€                 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 5.9 708.476€           877.396€                 

Schulden aan participanten en verbonden partijen 5.9 704.349€           2.275.020€             

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.9 -€                    -€                          

Overige schulden 5.9 430.918€           613.517€                 

7.277.077€        4.065.933€             

TOTAAL 30.340.199€      27.605.392€           

31-12-2019 31-12-2018
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2.  WINST-EN VERLIESREKENING 2019

Ref. 2019 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Huuropbrengsten 6.1 1.671.780€        1.221.598€          

Opbrengsten dienstverlening 6.1 1.308.956€        705.152€             

Overige bedrijfsopbrengsten 6.1 32.045€              32.045€                

Som der bedrijfsopbrengsten 3.012.781€        1.958.795€          

BEDRIJFSLASTEN

Lonen en salarissen 6.2 25.500€              21.388€                

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 6.3 120.118€           38.294€                
Overige waardeveranderingen van immateriële en materiele vaste 

activa 6.4 -2.352.692€       1.576.661€          

Lasten vastgoedexploitatie en dienstverlening 6.5 2.760.156€        1.816.882€          

Overige bedrijfslasten 6.6 718.467€           658.033€             

Som der bedrijfslasten 1.271.549€        4.111.258€          

BEDRIJFSRESULTAAT 1.741.232€        -2.152.463€        

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6.7 15.000€             46.250€               

Rentelasten en soortgelijke kosten 6.7 61.235€              28.831€                

Resultaat voor Belastingen 1.694.997€        -2.135.044€        

Belastingen 6.8 -€                    -€                      

RESULTAAT NA BELASTINGEN 1.694.997€        -2.135.044€        
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3. KASSTROOMOVERZICHT 2019

(volgens de indirecte methode)

rub

Bedrijfsresultaat 6.1-6.6 1.741.232€       -2.152.463€      

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen en overige waardeveranderingen 6.3-6.4 -2.232.572€     1.614.955€       

Veranderingen in werkkapitaal

  - mutaties operationele vorderingen 5.5 2.025.862€       502.851€            

  - mutaties operationele schulden 5.9 120.535€           2.606.840€        

2.146.397€       3.109.691€       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.655.057€       2.572.183€       

Ontvangen interest 6.7 15.000€             17.419€              

Betaalde interest 6.7 -61.235€            -€                     
Betaalde winstbelasting m.b.t. operationele 

activiteiten 6.8 -€                    -€                     

-46.235€           17.419€             

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.608.822€       2.589.602€       

Investeringen in materiële vaste activa en 

beleggingen 5.1-5.2 -7.997.810€      -4.409.916€       
Desinvesteringen in materiële vaste activa en 

beleggingen 5.1-5.2 227.256€           -€                     

Investeringen in voorraden 5.4.1 -305.316€          -189.959€          

Desinvesteringen voorraad en onderhanden werk 5.4.1 589.182€           275.676€            

Investeringen onderhanden werk 5.4.1 -1.595.130€      -€                    

Verwervingen ondernemingen 5.3 -€                    -€                     

Desinvestering in overige financiële vaste activa 5.3.2 28.086€             -€                    

Investeringen in overige financiële vaste activa 5.3.2 -€                    -7.583€               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.053.732€     -4.331.782€      

Ontvangen agiostorting 5.7.3 1.250.000€       5.600.000€        

Ontvangsten uit langlopende schulden 5.8.2 2.112.000€       -€                     

Aflossingen van langlopende schulden 5.8.2 -400.000€          -400.000€          

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.962.000€       5.200.000€       

Mutatie geldmiddelen -4.482.910€     3.457.820€       

Geldmiddelen per 1 januari 5.6 5.800.224€       2.342.404€        

Geldmiddelen per 31 december 5.6 1.317.314€       5.800.224€        

Mutatie geldmiddelen -4.482.910€     3.457.820€       

2019 2018
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4. ALGEMENE TOELICHTING

4.1 ACTIVITEITEN

4.1.1 Organisatiedoelstelling

4.1.2 Aandeelhoudersverhoudingen

Provincie Limburg

Gemeente Venlo 68.400€    76,0%

21.600€    24,0%

90.000€    100,0%

4.2 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

  of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;

  begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen, know how en andere industriële

- het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, daaronder 

- het verstrekken van garanties, het hoofdelijk naast of voor anderen verbinden van de vennootschap

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad van de Jaarverslaggeving.

  eigendomsrechten;

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van de periode worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

- het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van 

Het doel van B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo, statutair en feitelijk gevestigd te Sint Jansweg 20, 5928 

RC te Venlo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51477920 is:

- het verkrijgen, bezitten, bezwaren, beheren, exploiteren, vervreemden, leasen, (ver) huren, (ver)bouwen

  en ontwikkelen van goederen waaronder begrepen registergoederen;

- het oprichten van, het deelnemen in, het bestuur voeren over, het toezichthouden op en het zich op

  enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;

   financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

2019

  en het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of

  van derden;

- het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, commercieel, industrieel, economisch,

- het optreden als beherend vennoot van Campus Vastgoed C.V. en het in dat kader verrichten van

  al hetgeen hiervoor is vermeld.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat uit € 90.000 welk volledig is geplaatst en volgestort. 

De aandeelhouders zijn:
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Schattingen

Leasing

Continuiteit

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan 

de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 

operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, 

op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 

directie van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen 

maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven 

van het art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

De waardebepaling van de vastgoedbeleggingen geschiedt op basis van actuele waarde, zijnde marktwaarde.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuiteitsveronderstelling. 

De actuele waarde is als volgt te definiëren:

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoedbeleggingen tussen een bereidwillige koper en een 

bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de 

peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld.

Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een 

inschatting van de marktwaarde te maken wordt gebruik gemaakt van taxaties. De vraag is wat de 

nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte de opdrachtgever het waardeoordeel mag 

verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie van de marktwaarde en de aan de taxateur opgelegde norm 

op het gebied van kennis en uitvoering, wordt in de markt de nauwkeurigheid van de waardering geacht te 

liggen binnen een bandbreedte van 10 procent plus en min de waarde. Uit marktonderzoek waarbij de 

verkoopprijs van verkochte objecten wordt vergeleken met de meest recente taxatie (onderzoek IPD en RICS) 

blijkt een gemiddeld verschil van 9 procent tussen de getaxeerde waarde en de opbrengstwaarde.

Zoals bekend is begin 2020 het coronavirus wereldwijd uitgebroken met grote effecten op gezondheid van 

medewerkers, klanten en relaties. B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo werkt in samenhang met Brightlands 

Campus Venlo B.V. aan de ontwikkeling van een triple-helix campus onder meer op het vlak van gezonde 

voeding. De beide entiteiten geven invulling aan de ambitie van provinciale en regionale overheden om de 

kenniseconomie in Noord Limburg te versterken en voert daarmee in feite een publieke taak uit. De 

aandeelhouders van Campus Vastgoed zijn de provincie Limburg en de gemeente Venlo die de gehele 

financiering van de vennootschap voor hun rekening nemen, inclusief verliesfinanciering en de financiering van 

de nieuwbouw in ontwikkeling. 
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Financiële instrumenten

Vergelijking met voorgaand jaar

Materiële vaste activa

Waardeverminderingen

De vennootschap heeft geen effecten of derivaten in haar portefeuille. 

Met uitzondering van hetgeen is opgenomen onder stelselwijziging zijn de gehanteerde grondslagen van 

waardering ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

De vaste bedrijfsmiddelen ten behoeve van de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 

verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa 

waarop de subsidies betrekking hebben.

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid 

waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een 

actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 

de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-

en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

4.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De vennootschap realiseert de ambitie van de beide publieke aandeelhouders om de kenniseconomie in de 

regio Noord-Limburg te laten groeien in combinatie met de gebiedsontwikkeling van de campus.  Gezien het 

publieke en politieke belang van de aandeelhouders op de verdere groei van de campus ligt het in de lijn der 

verwachtingen dat de aandeelhouders een discontinuïteit van de vennootschap zullen afwentelen om daarmee 

de invloed en sturing op de bestaande en in ontwikkeling zijnde gebouwen en het campusterrein te blijven 

houden.    

De activiteiten van de vennootschap bestaan uit de verhuur van kantoren, de exploitatie van een aantal shared 

services op de campus zoals horeca, vergaderen, kooklaboratoria, parkeren, etc.. De omzet volgt deels uit 

(lang)lopende huurcontracten maar ook uit het gebruik van de shared facilities. De omzet van met name 

horeca, vergaderen en kooklaboratoria is door de coronamaatregelen volledig stil komen te vallen. Ook hebben 

huurders al aangegeven betalingsproblemen te verwachten. Met de leveranciers wordt overlegd om de kosten 

uit contractuele verplichtingen te drukken. Dat zal de komende maanden effect hebben op de inkomende 

kasstromen. Of en in welke mate het ook effect zal hebben op de groeiverwachtingen van de campus valt 

momenteel nog niet aan te geven. We hebben geen indicatie of de genomen overheidsmatregelen een effect 

hebben op het voorkomen van een verdere verspreiding over de wereld. Daarom weten we op dit moment niet 

of deze overheidsmaatregelen effectief zijn en hoelang we te maken zullen hebben met de gevolgen van Covid-

19. Deze situatie, zeker als deze lang gaat duren, kan een invloed hebben op de financiële prestatie en de cash-

flow van de onderneming. Met de aandeelhouders is weliswaar een financieringsconstruct in de vorm van agio 

opgezet, maar het valt te betwijfelen of deze middelen voldoende zijn om de continuïteit van de vennootschap 

te waarborgen. In dit kader kan dan ook worden gesproken over een materiële onzekerheid over de continuïteit 

van de vennootschap als gevolg van Covid-19.
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Vastgoedbeleggingen

Financiële vaste activa

Deelnemingen

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid 

waartoe het actief behoort.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in de resultatenrekening verantwoord.

Waardeverminderingen

Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling waarvan de reële 

waarde niet betrouwbaar te bepalen is, worden tegen kostprijs worden gewaardeerd tot het moment dat de 

reële waarde wel betrouwbaar is te bepalen.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 

bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger 

gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou 

zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder 

gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, mits invloed van betekenis 

aanwezig is. Dit is het geval als er 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden. De 

nettovermogenswaarde wordt bepaald door activa en passiva te waarderen volgens de grondslagen van B.V. 

Campus Vastgoed Greenport Venlo.

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of 

waardestijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in 

ontwikkeling, worden bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd en daarna tegen actuele (reële) 

waarde. De invulling hiervan wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en samengesteld 

door externe taxateurs. Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen worden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening. Daarnaast wordt ten laste van de Overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De 

herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de reële waarde en de initiële 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering) 

en onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er 

niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare 

biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn 

gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn 

om de verkoop te realiseren.

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen 

bij voortgezet gebruik van het actief/de kasstroom genererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen 

contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet (WACC) wordt gehanteerd van 3% (2018: 3%). De 

disconteringsvoet geeft geen risico’s weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.
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Overige vorderingen

Lease-incentives

Belastinglatenties

Voorraden

Lease-incentives opgenomen in de huurovereenkomsten worden gekapitaliseerd en afgeschreven over de 

contractperiode.  

Projecten waarvoor een onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is overeengekomen met een derde partij 

worden verantwoord onder onderhanden projecten. Projecten voor eigen exploitatie of voor derden waarvoor 

nog geen onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is overeengekomen met een derde partij worden 

verantwoord onder onderhanden werk.

De eerste waardering van deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en 

passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden 

voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

De leningen u/g alsmede de overige vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale 

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijk en financiële beleid wordt uitgeoefend, 

worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere 

waardevermindering. Er is geen sprake van onbeperkte aansprakelijkheid inzake een van de deelnemingen.

De voorraden grond worden gewaardeerd tegen kostprijs, bestaande uit de verkrijgingsprijs en overige kosten 

om de voorraden bouwrijp te maken, voor zover de verwachte opbrengstwaarde hoger is dan de kostprijs. De 

rentekosten met betrekking tot de grondvoorraad worden jaarlijks geactiveerd. 

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare 

tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in 

deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente 

belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale 

winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden 

gecompenseerd. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het 

verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in de komende jaren geldende tarieven voor zover deze al 

bij wet zijn vastgesteld.  Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 

gewaardeerd. Indien en voor zover de B.V. Campus Vastgoed in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor 

de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 

schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Gronden die langdurig aan derden worden verhuurd dan wel gronden die worden ingezet voor de ontwikkeling 

van eigen vastgoed of voorzieningen worden tegen vervaardigingsprijs overgeheveld naar onderhanden 

werken, materiele vaste activa of vastgoedbeleggingen. 
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Onderhanden projecten

Vorderingen

Liquide middelen

Herwaarderingsreserve

Langlopende schulden

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de geprognosticeerde projectopbrengsten en de 

geprognosticeerde projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en 

opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het 

waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Indien het 

waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de 

verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De voorziening voor het verlies 

maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.

De rechtspersoon vormt een herwaarderingsreserve voor waardevermeerderingen van activa waarvan 

veranderingen in de winst- en verliesrekening worden opgenomen en waarvoor geen marktnoteringen bestaan. 

De herwaarderingsreserve wordt verminderd met latente belastingverplichtingen, indien sprake is van 

verschillen tussen commerciële en fiscale waarde.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vordering.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 

direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste 

verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt 

op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-

verliesrekening als interestlast verwerkt.

Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling worden opgenomen tegen vervaardigingsprijs per balansdatum.  Per 

datum in exploitatie worden zij opgenomen tegen vervaardigingsprijs onder Vastgoedbeleggingen. 

Voor onderhanden projecten uit de grondvoorraad, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-

verliesrekening ten tijde van oplevering  per balansdatum (de 'Completed contract methode', oftewel de CcM-

methode) De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum 

gerealiseerde opbrengsten in verhouding tot de geschatte totale opbrengsten. 

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve wordt ten gunste van de overige reserves gebracht.
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Operationele leasing

Belastinglatentie

4.4 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Vergelijking met voorgaand jaar

Algemeen

Netto-omzet grondverkopen

Kortlopende schulden

Met uitzondering van hetgeen is opgenomen onder stelselwijziging zijn de gehanteerde grondslagen van 

resultaatbepaling ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare 

tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in 

deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente 

belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale 

winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden 

gecompenseerd. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het 

verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in de komende jaren geldende tarieven voor zover deze al 

bij wet zijn vastgesteld.  Latente belastingvorderingen voor de verrekenbare verliezen worden gewaardeerd op 

nominale waarde. De latente verrekenbare verliezen voor verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen 

worden gezien de doorlooptijd van deze verliezen gewaardeerd op contante waarde.

De netto-omzet grondverkopen betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen 

en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten na aftrek van 

kortingen en omzetbelasting.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op 

transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met 

inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeverandering van op reële waarde gewaardeerde 

vastgoedbeleggingen.

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen 

van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de geprognosticeerde projectopbrengsten en de 

geprognosticeerde projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en 

opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het 

waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Indien het 

waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de 

verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De voorziening voor het verlies 

maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.
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Huuropbrengsten

Opbrengsten dienstverlening

Bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Activeren van rentelasten

Overheidssubsidies

De huuropbrengsten betreffen de huuropbrengsten van de gebouwen . De huuropbrengsten worden 

tijdsevenredig verwerkt over de huurperiode conform de huurovereenkomst.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 

diensten.

De financiële baten en lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 

zij betrekking hebben. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke 

hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoop klaar te maken. De te activeren rente wordt berekend 

op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en op basis van 

de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in 

verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De opbrengsten dienstverlening betreffen naast de servicekosten voortvloeiend uit de huurovereenkomsten 

alsmede opbrengsten in het kader van de dienstverlening ten behoeve van huurders en Campus bewoners. 

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiele vaste activa ten behoeve van de bedrijfsvoering 

worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige 

gebruiksduur van het actief. Vaste activa ten behoeve van de exploitatie worden vanaf het moment van 

gereedheid voor ingebruikname eveneens afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 

actief voor zover deze activa voorziet in eigen (huur)inkomsten. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt 

niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur worden de 

toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en verliezen uit incidentele verkoop van materiele vaste 

activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering 

gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-

verliesrekening. Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle 

voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.
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Brutobedrijfsresultaat

Belastingen

Buitengewone baten en lasten

4.5 FINANCIELE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING

4.5.1 Marktrisico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet en de wijzigingen in de voorraad onderhanden werk en 

onderhanden projecten. Grondverwervingen en ontvangen subsidies worden rechtstreeks in het onderhanden 

werk geboekt en worden niet afzonderlijk als kosten gepresenteerd in de toelichting op de winst-en-

verliesrekening.

De B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo loopt geen significant kredietrisico. Huurders worden vooraf 

getoetst op de kredietwaardigheid en worden contractueel geacht de huur bij vooruitbetaling te voldoen. 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren 

(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na 

bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de 

latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 

belastingtarief.

B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo is enkel werkzaam in Nederland en heeft derhalve geen valutarisico.

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of 

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

bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

De B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo loopt feitelijk geen rente risico over de rentedragende langlopende 

vorderingen en langlopende en kortlopende schulden, waaronder schulden aan kredietinstellingen, omdat er 

geen sprake is van variabele renteafspraken zowel op de vorderingen als op de schulden. 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren 

(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na 

bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de 

latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 

belastingtarief.
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Liquiditeitsrisico

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

In de financiering van de nieuwbouw Brighthouse en Brightworks wordt door de aandeelhouders voorzien in de 

vorm van een agiostorting, een senior lening en een achtergestelde lening. Tevens zal een deel van de infra 

structuur worden gefinancierd door B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Het liquiditeitsrisico bestaat uit drie elementen. Ten eerste vraagt de Campus ontwikkeling investeringen met 

een eigen verdienmodel. In dit kader is met de Provincie Limburg is een 30 jarige lening overeengekomen van € 

4.500.000 welke in 2020 zal worden gestort. Daarnaast vergt de ontwikkeling van de campus een aantal 

investeringen zonder een eigen verdienmodel en zijn de exploitatieresultaten de komende jaren nog negatief in 

verband met de beperkte bezetting van gebouwen en terreinen. Dat vergt aanvullende middelen in de vorm 

van eigen vermogen. Beide aandeelhouders hebben in 2018 hiervoor samen € 9 miljoen gereserveerd en per 

jaar wordt op basis van de begroting bekeken in welke mate aanvulling door middel van agiostortingen nodig is. 

In dit kader heeft de Provincie Limburg in 2019 € 190.000 agio gestort en de gemeente Venlo € 1.060.000. In 

2020 zal respectievelijk € 380.000 en € 120.000 worden gestort. 

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn 

niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in 

de toelichting van balansposten verantwoord. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 

leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 

financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave 

uit operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder kasstroom uit 

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden 

geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

4.6 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

De geldstromen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten 

kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Winstbelasting, ontvangen interest en ontvangen dividend worden opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.
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5. TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2019

5.1  MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2019

Aanschafwaarde per 1 januari 1.382.920€        

Investeringen boekjaar 656.934€           

Desinvesteringen boekjaar -248.036€          

Aanschafwaarde per 31 december 1.791.818€           

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari -510.864€          

Afschrijvingen in het boekjaar -120.118€          

Bijzondere waardeverminderingen -355.352€          

Afschrijving desinvesteringen in boekjaar 248.036€           

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december -738.298€             
Boekwaarde per 31 december 1.053.520€           

Voor nadere specificatie zie de bijlage.

5.2 VASTGOEDBELEGGINGEN

2019

Aanschafwaarde per 1 januari 14.889.884€     

Vooruitontvangen subsidie -2.042.725€      

12.847.159€     

Investeringen boekjaar 6.751.694€        

Interne overboeking van voorraden 589.182€           

Interne overboeking naar voorraden -197.542€          

Desinvesteringen boekjaar -29.714€            

Aanschafwaarde per 31 december 19.960.779€         

-3.122.822€      

Waardemutaties boekjaar 2.708.044€        

-414.778€             
Boekwaarde per 31 december 19.546.001€         

Voor nadere specificatie zie bijlage.

5.3 FINANCIELE VASTE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

Deelnemingen en kapitaalbelangen 1.000€                1.000€                   

Overige vorderingen 41.510€             69.596€                 

Belastinglatentie -€                    -€                        
42.510€             70.596€                 

Cumulatieve waardeveranderingen per 1 januari

Investeringen die geen dekking vinden in directe hogere opbrengsten worden direct afgeschreven en zijn 

verantwoord onder bijzondere waardeverminderingen.

De vastgoedbeleggingen zijn tegen actuele (reële) waarde gewaardeerd. De laatste waarde taxatie heeft 

plaatsgevonden per 31 december 2019. 

Cumulatieve waardeveranderingen per 31 december
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31-12-2019 31-12-2018

5.3.1 Deelnemingen en kapitaalbelangen

1.000€                1.000€                   
1.000€                1.000€                   

31-12-2019 31-12-2018

5.3.2 Overige vorderingen
Overige vorderingen 41.510€             69.596€                 

Lease-incentives

31-12-2019  31-12-2018 

Stand per 1 januari  €          100.233  €                82.508 

Vrijval incentives  €           -36.420  €               -25.615 

Verstrekte incentives  €               7.568  €                43.340 

Stand per 31 december 71.381€              €              100.233 

 €           -29.871  €               -30.637 
41.510€              €                69.596 

Binnen 1 jaar 2 tot 5 jaar > 5 jaar
 €                   29.871  €            41.510  €                         -   

5.3.3 Belastinglatentie 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari -€                    -€                        

-€                    -€                        
Stand per 31 december -€                    -€                        

Lease-incentives lange termijn

B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo heeft maar zeer beperkte zeggenschap in C.V. Campus Vastgoed 

Greenport Venlo, reden waarom consolidatie is achterwege gebleven.

Het saldo overige vorderingen ultimo 2019 betreft incentives opgenomen in de huurovereenkomsten waarbij 

de overeengekomen huurkorting wordt gekapitaliseerd en afgeschreven over de contractperiode.  

Het fiscaal resultaat over 2019 is voorlopig bepaald op € 867.755 negatief. Daarmee komt de cumulatief 

verrekenbaar verlies op € 2.371.489 over de periode 2017-2019. In verband met de onzekerheid van het 

realiseren van toekomstige fiscale winsten is het vormen van de actieve latentie verliesverrekening achterwege 

gelaten. 

Ultimo 2019 is sprake van een lagere fiscale waardering van de vastgoedbeleggingen ad € 2.760.156 dan de 

commerciële waardering. Aangezien er geen verkoopplannen voor de beleggingen zijn schuift dit verschil in 

waardering onbeperkt door in de tijd. Hierdoor zou een latentie een 'permanent tijdelijk' verschil vormen en zal 

de contante waarde nihil zijn. Reden waarom de vorming van een latentie voor dit waarderingsverschil 

achterwege is gelaten. 

Deelneming Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V.

B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo treedt op als beherend vennoot van de C.V. Campus Vastgoed 

Greenport Venlo gevestigd in Venlo. Er is geen sprake van onbeperkte aansprakelijkheid.

De vrijval van de contractuele incentives in de tijd ziet er als volgt uit:

Bij: vorming latentie in verband met verrekenbare verliezen

Lease-incentives vrijval komend boekjaar

De lease-incentives betreffen de kortingen die met nieuwe huurders zijn overeengekomen. De incentives 

worden gekapitaliseerd en vallen vrij naar rato over de gehele contractperiode.
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31-12-2019 31-12-2018

5.4 Voorraden

Voorraden grondexploitatie 6.108.294€        6.392.160€           

Onderhanden werken -€                    -€                        
6.108.294€       6.392.160€           

VLOTTENDE ACTIVA

5.4.1 Voorraden

Verloopstaat voorraad

31-12-2019 31-12-2018

Grond per 1 januari  €       6.392.160 6.671.712€           

Activering rechtstreeks op balans  €          107.774 189.959€               

Activering projectkosten vanuit w/v  €                      -   -€                        

Terugname van vastgoedbeleggingen  €          197.542 -€                        

Overboeking naar vastgoedbeleggingen  €         -589.182 -469.511€             

 €       6.108.294 6.392.160€           

Onderhanden werken  €                      -   -€                        
Totaal voorraden 31 december  €       6.108.294 6.392.160€           

De onderhanden projecten betreffen werken waarvan voor de levering van bouwrijpe grond 

koopovereenkomsten zijn gesloten met ontbindende voorwaarden. De waardering van de projecten is 

gebaseerd op de geraamde kostprijs van de verkopen op basis van de completed contract methode. 

De Brightlands campus is sinds 1 februari 2017 formeel in opbouw. Gezien de levensfase waarin de Campus 

zich bevindt is er sprake van een bepaalde mate van onzekerheid t.a.v. de toekomstige grondopbrengsten. 

De opbrengsten zijn gebaseerd op een omzetvolume van ruim 50.000 m2 B.V.O. footprint. Er bestaat 

enerzijds onzekerheid of een omzet van deze omvang kan worden gerealiseerd maar anderzijds behoort het 

ook tot de mogelijkheid dat een hoger volume dan de gehanteerde 50.000 m2 B.V.O. kan worden 

gerealiseerd. Tot en met 2019 hebben enkel interne leveringen plaatsgevonden  tegen voortbrengingskosten 

ten behoeve  van de realisatie van parkeerplaatsen en de nieuwbouw Brighthouse. 

De voorraadwaardering geschiedt op basis van verkrijgings- en vervaardigingsprijs voor zover de contante 

waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en 

toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de exploitatie de historische kosten 

overtreffen.  

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 

schatting van de directie weergeven van de economische en markttechnische omstandigheden die van 

toepassing zullen zijn gedurende de resterende ontwikkelperiode van de exploitatie.

De fiscale waardering van de gronden in voorraad bedraagt € 795.626 lager dan de commerciële waardering. De 

waardering van dit waarderingsverschil en de verliescompensatie in een latentie is vooralsnog achterwege 

gelaten in verband met de onzekerheid van het realiseren van toekomstige fiscale winsten. 
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5.4.2 Onderhanden werken 31-12-2019 31-12-2018

Onderhanden projecten grondexploitatie -€                   -€                        

Projecten in uitvoering 1.595.127€        -€                        
Totaal 1.595.127€        -€                        

5.5 Vorderingen

 31-12-2019  31-12-2018 

Op handelsdebiteuren  €          197.353  €              153.150 

 €            11.733  €          2.253.399 

Overige vorderingen  €          180.182  €                82.379 

Overlopende activa  €               4.754  €                12.460 
 €          394.022  €          2.501.388 

5.5.1 Op handelsdebiteuren 31-12-2019 31-12-2018
Debiteuren 197.353€           153.150€               

31-12-2019 31-12-2018

B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 9.032€                2.889€                   

Kortlopend deel lening u/g B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo -€                    2.000.000€           

Provincie Limburg 2.701€                25.732€                 

Gemeente Venlo -€                    224.778€               
11.733€             2.253.399€           

Ultimo 2019 heeft de B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 3 beleggingsprojecten op de campus in 

ontwikkeling, te weten de parkeerplaats bij de Villa Flora, het kantoren annex laboratorium gebouw 

Brighthouse en Brightworks t.b.v. werkplaatsen.  De totale stichtingskosten voor de gebouwen zijn geraamd 

op € 19 miljoen. 

Op participanten en verbonden partijen

Hieronder zijn vorderingen en overlopende activa opgenomen met een resterende looptijd korter dan één 

jaar.

Bij de bepaling van de kasstroomprognoses gelden de volgende uitgangspunten:

De overige vorderingen op participanten betreffen vorderingen uit de reguliere bedrijfsvoering. 

Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een (verwachte) resterende looptijd 

langer dan een jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld op vorderingen buiten een waarborgsom gestort door 

huurders of een bankgarantie op basis van de huurovereenkomst.

- Voor 2020 en later wordt rekening gehouden met een kostenstijging van 2%;

5.5.2 Op participanten en verbonden partijen

- In verband met de financiering van de vennootschap met eigen vermogen wordt geen rente toegerekend 

aan de voorraad. 

- Voor 2020 en later wordt rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 1%.

De post onderhanden projecten grondexploitatie betreffen uitvoering van werkzaamheden om percelen 

bouwrijp te maken waarvoor inmiddels koopovereenkomsten zijn gesloten, echter met ontbindende 

voorwaarden. Projecten in uitvoering betreffen beleggingsprojecten in de realisatiefase.  
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31-12-2019 31-12-2018

5.5.3 Overige vorderingen

Lease-incentives kort 29.871€             30.637€                 

Overige vorderingen 150.311€           51.742€                 
180.182€           82.379€                 

31-12-2019 31-12-2018

5.5.4 Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 4.754€                12.460€                 

Nog te ontvangen bedragen -€                    -€                        
4.754€                12.460€                 

31-12-2019 31-12-2018

5.5.5 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2019 203.913€          122.409€               

Vennootschapsbelasting 79.498€             79.498€                 
283.411€           201.907€               

31-12-2019 31-12-2018

5.6 Liquide middelen
Rabobank 1.317.314€        5.800.224€           

De te ontvangen vennootschapsbelasting betreft de carry back van het fiscaal verlies in 2017 naar  2016. Het 

fiscaal resultaat over 2019 bedraagt € 867.755 negatief. Daarmee bedraagt het verrekenbaar cumulatief 

fiscaal verlies 2017 tot en met 2019  € 2.729.489. 

De liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Ultimo 2019 is sprake van een lagere fiscale waardering ad € 795.626 van de gronden in voorraad dan de 

commerciële waardering. De waardering van het waarderingsverschil voorraad en de verliescompensatie in 

een latentie is achterwege gelaten in verband met de mate van onzekerheid ten aanzien van de realisatie van 

toekomstige fiscale winsten. 

Ultimo 2019 is sprake van een hogere fiscale waardering van de vastgoedbeleggingen ad € 2.158.017 dan de 

commerciële waardering. Aangezien er geen verkoopplannen voor de beleggingen zijn schuift dit verschil van 

waardering onbeperkt door in de tijd. Hierdoor zou een latentie een permanent tijdelijk verschil vormen en 

zal de contante waarde nihil zijn. Reden waarom de vorming van een latentie voor dit waarderingsverschil 

achterwege is gelaten.

Ultimo 2019 is sprake van een fiscaal afschrijvingspotentieel ad € 2.632.025. fiscale afschrijving op vastgoed is 

tot en met 2019 achterwege gelaten in verband met de fiscale verliezen die tot en met 2019  zijn 

gerealiseerd. Een vorming van een latentie voor dit afschrijvingspotentieel is achterwege gelaten in verband 

met de mate van onzekerheid ten aanzien van de realisatie van toekomstige fiscale winsten. 

31

DocuSign Envelope ID: 984814D1-682C-4BB3-B9A1-6CE5E91CF31B



5.7 EIGEN VERMOGEN

31-12-2019 31-12-2018

5.7.1 Gestort en opgevraagd kapitaal
Geplaatst en volgestort aandelen kapitaal 90.000€             90.000€                 

Soort aandeel 31-12-2019

Provincie Limburg gewoon aandeel P 68.400€                 

Gemeente Venlo gewoon aandeel VE 21.600€                 
90.000€                 

5.7.2 Herwaarderingsreserve

Het verloop van de post herwaarderingsreserve is als volgt:

31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 265.309€           208.000€               

Herwaarderingen ten laste van de overige reserves 1.951.938€        74.309€                 

Herwaarderingen ten gunste van de overige reserves -€                    -17.000€                
Stand per 31 december 2.217.247€        265.309€               

5.7.3 Agioreserve

Het verloop van de post agio is als volgt: storting/

31-12-2018 onttrekking 31-12-2019

Provincie Limburg 15.808.400€            190.000€           15.998.400€         

Gemeente Venlo 3.881.600€              1.060.000€        4.941.600€           
19.690.000€            1.250.000€        20.940.000€         

31-12-2019 31-12-2018

5.7.4 Overige reserves

Stand per 1 januari -2.039.184€      153.169€               

Resultaatbestemming boekjaar 1.694.997€        -2.135.044€          

Onttrekking ten gunste van de herwaarderingsreserve -1.951.938€      -74.309€                

Toevoeging ten laste van de herwaarderingsreserve -€                    17.000€                 
Stand per 31 december -2.296.125€      -2.039.184€          

Het geplaatst aandelenkapitaal is gelijk aan het maatschappelijk kapitaal en bestaat uit 90.000 gewone 

aandelen van nominaal € 1. De verdeling is als volgt:

In 2019 hebben agiostortingen plaatsgevonden conform het aandeelhoudersbesluit uit 2018 ter  versterking 

van de liquiditeitspositie in verband met noodzakelijke investeringen en negatieve kasstromen.   

De herwaarderingsreserve wordt gevormd door het verschil tussen actuele waarde en historische kostprijs van 

de vastgoedbelegging, op het moment dat de actuele waarde hoger is dan de historische kostprijs.
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5.7.5 Resultaatbestemming

Bestemming van het resultaat 2019

5.8 LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

5.8.1. Schulden aan kredietinstellingen

Stand per 1 januari 5.833.334€        6.233.334€           

Aflossing in boekjaar -400.000€          -400.000€             

5.433.334€        5.833.334€           

Aflossingsverplichting komend boekjaar -5.433.334€      -300.000€             
Langlopend deel per 31 december -€                    5.533.334€           

Totaal langlopend deel per 31 december korter dan 5 jaar -€                    5.533.334€           

- € 300.000 over 2020, in 3 kwartaaltermijnen van € 100.000;

- € 5.133.334 per 1-10-2020.

5.8.2 Schulden aan participanten

 Provincie Limburg 

 Gemeente 

Venlo Totaal

Langlopende lening

Stand per 1 januari -€                          -€                    -€                        

Ontvangen/aflossing in boekjaar 1.100.000€              1.100.000€        2.200.000€           

Stand per 31 december 1.100.000€              1.100.000€        2.200.000€           

Aflossingsverplichting komend boekjaar -44.000€                  -44.000€            -88.000€                
Langlopend deel per 31 december 1.056.000€              1.056.000€        2.112.000€           

De looptijd van de lening o/g ad € 5.200.000 loopt tot oktober 2020, het rentepercentage bedraagt 0,45% en 

staat tot ultimo oktober 2020 vast. Het aflossingsschema luidt als volgt:

De lening o/g ad € 233.334 heeft een looptijd tot 1 oktober 2020. Het rentepercentage op de lening is 0,45% 

en staat vast tot 1 oktober 2020. Volledige aflossing zal plaatsvinden op 1 oktober 2020.

De directie stelt voor om het resultaat over 2019 geheel toe te voegen aan de overige reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is dit voorstel reeds in 

de jaarrekening verwerkt.

De gemeente Venlo stelt zich borg tegenover de geldverstrekker voor de nakoming van de verplichtingen 

door B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo die voortvloeien uit de bovengenoemde overeenkomsten van 

geldleningen.

Ten behoeve van deze financiering is door de vennotschap geen zekerheid verstrekt aan geldgevers of 

borgstellers.

De lening van de ASN betreft een groene lening. De balanswaarde van de groen gefinancierde activa dient te 

allen tijde gelijk of hoger te zijn dan het pro-resto obligo van de financiering waarmee voormelde activa is 

gefinancierd. Het verschil tussen het resterende obligo onder deze financiering en boekwaarde van het 

groene activa zal tegen het witte tarief gefinancierd worden.
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langlopende deel van de lening 2-5 jaar 176.000€                 176.000€           352.000€               

Langlopend deel van de lening > 5 jaar 880.000€                 880.000€           1.760.000€           
Langlopend deel per 31 december 1.056.000€             1.056.000€        2.112.000€           

5.9 KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

5.9.1 Schulden aan kredietinstellingen
Lening o/g ASN 5.433.334€        300.000€               

 31-12-2019  31-12-2018 

5.9.2 Schulden aan participanten en verbonden partijen

Gemeente Venlo  €          339.168  €              739.631 

Provincie Limburg  €          101.284  €          1.305.023 

B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo  €          239.148  €              230.366 

C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo  €            24.749  €                         -   
 €          704.349  €          2.275.020 

5.9.3 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 31-12-2019 31-12-2018
Handelscrediteuren 708.476€           877.396€               

31-12-2019 31-12-2018

5.9.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting -€                    -€                        

Vennootschapsbelasting -€                    -€                        
-€                    -€                        

31-12-2019 31-12-2018

5.9.5 Overige schulden 

Waarborgsommen 123.329€           55.687€                 

Administratie- en accountantskosten 20.680€             28.567€                 

Vooruitontvangen bedragen 83.159€             44.056€                 

Nog te ontvangen facturen 203.750€           485.207€               
430.918€           613.517€               

De beide leningen betreffen een gelijkluidende lineaire lening met een looptijd van 25 jaar. De jaarlijkse 

aflossing bedraagt € 44.000 per lening. De rentevoet bedraagt 3,75%. Voor deze leningen is een eerste 

hypothecaire zekerheid op het gebouw Raad van Arbeid verstrekt ten behoeve van de provincie Limburg voor 

een totaalbedrag van € 3.780.000 inclusief pandrecht op de huurinkomsten en vorderingen betreffende dit 

pand. Op hetzelfde pand is ten behoeve van de gemeente Venlo een tweede hypotheek plus pandrecht voor 

een totaalbedrag van € 2.240.000 verstrekt. 

De schuld aan B.V. Ontwikkelbedrijf betreft de reguliere facturatie over het 4e kwartaal 2019. 

Hieronder zijn schulden en overlopende passiva opgenomen met een resterende looptijd korter dan één jaar.
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5.10 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen

Aangegane verplichtingen

Wet keten aansprakelijkheid

Gebeurtenissen na balansdatum

B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo huurt van C.V. Vastgoed Greenport het perceel grond met 

kantoorgebouw (Innovatoren) en parkeergelegenheid gelegen aan de Sint Jansweg 15 te Venlo. De 

huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats 

door opzegging tegen ieder tijdstip, met inachtneming van een termijn van één jaar. In 2019 is een 

addemdum op de masterlease overeengekomen die voorziet in een jaarlijkse huurprijs is gelijk aan 2% van de 

inbrengwaarde (€ 10.654.000,-) van het gebouw in 2017 met terugwerkende kracht tot 2017.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest, anders dan de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 

virus. Voor de gevolgen die deze uitbraak kan hebben voor het aanstaande boekjaar 2020 wordt verwezen 

naar het bestuursverslag en de continuïteitsparagraaf van deze jaarrekening.

Campus Vastgoed heeft meerdere projecten in uitvoering en is hiervoor diverse verplichtingen aangegaan. Uit 

de verplichtingenadministratie blijkt dat er einde boekjaar voor € 245.000 aan lopende verplichtingen zijn 

aangegaan. 

De onderneming verricht activiteiten als exploitant van gebouwen en terreinen en is inlener van 

arbeidskrachten. De onderneming is op grond hiervan mogelijk, op basis van diverse wettelijke bepalingen 

betreffende ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk voor de premies van werknemers- en 

volksverzekeringen en van de loon- en omzetbelasting bij het uitbesteden van werk respectievelijk inlenen 

van personeel.

Beherend vennoot C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo

De B.V. treedt op als beherend vennoot van de C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo en is bevoegd voor 

rekening en ten behoeve van de vennootschap alle daden van beheer en beschikking te verrichten. De B.V. is 

niet aansprakelijk voor deze activiteiten anders dan de wettelijke aansprakelijkheid.

Voor de uitvoering van de beheertaak hebben partijen een servicelevel agreement en een 

managementovereenkomst gesloten. Deze overeenkomsten zijn aangegaan per 1 februari 2017 voor een 

termijn  van 5 jaar die telkens met 2 jaar stilzwijgend wordt verlengd. Na de 1e termijn van 5 jaar kan de 

overeenkomst per einde jaar worden beëindigd met een opzegtermijn van 24 maanden. 

Voor de realisatie van een kantoor annex laboratoriumgebouw is een opdracht verstrekt aan de aannemer. 

Per balansdatum staat nog een verplichting van € 12.387.950 open. 
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6. TOELICHTING OP DE WINST-EN VERLIESREKENING over 2019

6.1 Bedrijfsopbrengsten

2019 2018

6.1.1 Netto omzet grondverkopen

Netto-omzet grondverkopen -€                           -€                              

Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk -€                           -€                              
Omzetresultaat -€                           -€                              

2019 2018

6.1.2 Huuropbrengsten

Huuropbrengsten gebouwen 1.611.462€               1.194.797€                 

Huuropbrengsten parkeren 60.318€                     26.801€                       
Totaal 1.671.780€               1.221.598€                 

Opbrengsten < 1 jaar na balansdatum 1.497.133€               

Opbrengsten van 1 <> 5 jaar na balansdatum 2.764.190€               

Opbrengsten > 5 jaar na balansdatum 727.336€                  
Totaal 4.988.659€               

2019 2018

6.1.3 Opbrengsten dienstverlening

Omzet servicekosten 723.690€                  483.124€                     

Omzet parkmanagement 19.962€                     6.059€                         

Omzet events 235.797€                  121.890€                     

Omzet dienstverlening (ICT, schoonmaak, etc) 259.735€                  86.669€                       

Omzet overige 69.772€                     7.410€                         
Opbrengsten servicekosten en dienstverlening 1.308.956€               705.152€                     

De vennootschap maakt voor de uitvoering van haar taken gebruik van de diensten van de B.V. Ontwikkelbedrijf 

Greenport Venlo en heeft zelf geen personeel in dienst. 

In 2019 is geen grond verkocht of in erfpacht gegeven. Wel zijn gronden uit de voorraad toegevoegd aan de post 

vastgoedbeleggingen en onderhanden projecten.

De omzet servicekosten is deels gebaseerd op een schatting omdat de definitieve kosten over 2019 nog niet zijn 

afgerekend met de huurders. De servicekosten 2018 zijn wel afgerekend met huurders. 

Algemeen

Voor een nadere toelichting van de achtergrond van de activiteiten van de vennootschap wordt verwezen naar het 

verslag van de directie. De activiteiten bestaan uit de exploitatie van de gebouwen in eigendom en de Innovatoren, 

die wordt gehuurd van de C.V. Campus Vastgoed, de grondexploitatie en het beheer van de campus terreinen en 

de diverse faciliteiten op de campus zoals het cocreatielab, flexplekken, vergaderruimtes etc..   Tevens faciliteert de 

vennootschap events op de Campus. 

De toekomstige huuropbrengsten uit hoofde van de lopende niet-opzegbare huurovereenkomsten per 31 

december 2019 zijn als volgt: 
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6.1.4 Overige bedrijfsopbrengsten 2019 2018
Subsidies 32.045€                     32.045€                       

2019 2018

6.2 Lonen en salarissen
Vergoedingen raad van commissarissen 25.500€                     21.388€                       

2019 2018

6.3 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijving paviljoens 16.010€                     16.010€                       

Afschrijving inventaris 4.224€                       5.431€                         

Afschrijving dienstverlening 99.884€                     16.853€                       
120.118€                  38.294€                       

6.4 Overige waardeveranderingen van immateriële en materiele 

vaste activa 2019 2018

Waardeveranderingen materiele vaste activa 355.352€                  435.907€                     

Waardeverandering vastgoedbeleggingen -2.708.044€              1.140.754€                 
-2.352.692€              1.576.661€                 

2019 2018
6.4.1 Overige waardeveranderingen op immateriële en materiele 

vaste activa

Waardeveranderingen inventaris -€                           225.517€                     

Waardeveranderingen investeringen dienstverlening 355.352€                  210.390€                     
355.352€                  435.907€                     

2019 2018

6.4.2 Overige waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

Waardeverandering Villa Flora -745.852€                 1.187.808€                 

Waardeverandering Raad van Arbeid -1.880.899€              -€                              

Waardeverandering St Jans boerderij -40.000€                   17.000€                       

Waardeverandering parkeren -31.039€                   -74.309€                      

Waardeverandering gronden in exploitatie -10.254€                    €                      10.255 
-2.708.044€              1.140.754€                 

Vanaf het tweede kwartaal 2019 is de raad van commissarissen uitgebreid met 1 lid. 

De post subsidies betreft de SDE subsidie inzake zonnepanelen.

Voor een nadere toelichting op de waardemutatie van de beleggingen wordt verwezen naar de bijlage.
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6.5 Lasten vastgoedexploitatie en dienstverlening

2019 2018

6.5.1 Lasten vastgoedexploitatie en dienstverlening

Huur Innovatoren 208.949€                  180.035€                     

Onderhoud gebouwen en terreinen 518.570€                  337.055€                     

Onderhoud installaties 355.314€                  132.661€                     

Datacommunicatie 77.020€                     42.657€                       

Schoonmaakkosten 147.708€                  111.067€                     

Energiekosten 367.848€                  254.083€                     

Beheerkosten 411.923€                  286.938€                     

Zakelijke belastingen en verzekeringen 119.883€                  109.375€                     

Beveiligingskosten 27.895€                     37.606€                       

Kantoorbenodigdheden 343€                          895€                             

Eventkosten, horecakosten en overige dienstverlening 500.749€                  304.351€                     

Overige huisvestingskosten 23.954€                     20.159€                       
 €              2.760.156 1.816.882€                 

6.6 Overige bedrijfslasten 2019 2018

Organisatiekosten 577.998€                  573.798€                     

Inleenkrachten -€                           -€                              

P&R en communicatie 6.970€                       4.586€                         

Accountantskosten 38.730€                     27.938€                       

Verzekeringen -€                           3.821€                         

Advieskosten 93.474€                     47.723€                       

Boetes ed. 1.295€                       167€                             
718.467€                  658.033€                     

6.7 Financiële baten en lasten

2019 2018

6.7.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rek. crt. B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 15.000€                     46.250€                       

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten -€                           -€                              

15.000€                     46.250€                       

6.7.2. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten vaste financiering 60.301€                     27.751€                       

Rentelasten en soortgelijke kosten 934€                          1.080€                         
61.235€                     28.831€                       

Voor het uitvoeren van de activiteiten van de B.V. wordt op basis van een managementovereenkomst gebruik 

gemaakt van de diensten van B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De organisatiekosten hier verantwoord 

bestaan met name uit de vergoeding die voor deze diensten in rekening zijn gebracht. 

De honoraria van de onafhankelijke accountant betreffen enkel de kosten voor de controle van de jaarrekening en 

een accountsverklaring tbv een subside door PricewaterhouseCoopers  Accountants N.V..
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2019 2018

6.8 Belastingen

Belastingen over het belastbaar resultaat -€                           -€                              

Mutatie voorziening voor latente belastingen -€                           -€                              
-€                           -€                              

6.9 Gemiddeld aantal werknemers

6.10 Bestuur

6.11 Overheidssubsidies

Gedurende het jaar 2019 waren 0 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 0)
Alle medewerkers waren in Nederland werkzaam.

Het fiscaal resultaat 2019 is voorlopig bepaald op € 867.755 negatief. Het fiscaal resultaat over 2018 is voorlopig 

bepaald op € 610.001 negatief, terwijl op basis van de aangifte het fiscaal resultaat over 2017 is bepaald op € 

1.038.260. Hiervan kan € 357.319 worden verrekend met het positief resultaat uit 2016. Voor de verliesverrekening 

is het vormen van een latentie achterwege gelaten in verband met de onzekerheid ten aanzien van toekomstige 

fiscale winsten. 

Het bestuur wordt ingevuld door de bestuurder van de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo waarvoor een 

vergoeding wordt betaald op basis van de bestede uren met een toeslag voor overhead en transfer pricing. De 

bestuursvergoeding binnen de B.V. Ontwikkelbedrijf waar de vergoeding is op gebaseerd vindt plaats binnen de 

WNT normering. 

De vennootschap heeft in 2019 geen overheidssubsidies verwerkt.

Op basis van artikel 2:383 lid 1 B.W. mag de toelichting op de bestuursvergoeding achterwege worden gelaten. 
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7. OVERIGE GEGEVENS

7.1 Resultaatbestemming

7.1.1 Statutaire regeling winstbestemming

5. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen plaatsvinden anders dan in geld.

In artikel 8.5. van de statuten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming:

2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die 

krachtens de wet moeten worden aangehouden.

7. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar  kapitaal 

houdt niet mee.

6. Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert de 

goedkeuring slechts indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet 

zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag die de algemene vergadering bepaalt. De vorderingen van de 

aandeelhouders tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf (5) jaren en één (1) dag.

3. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend en/of uitkeringen ten laste van  een 

reserve die niet krachtens de wet moeten worden aangehouden, indien aan het vereiste in artikel 8.5.1 is voldaan.

1. Het resultaat, zoals dat uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, wordt - in geval van winst- bestemd of- in geval 

van verlies - verwerkt als de algemene vergadering zal vaststellen. De alsdan resterende winst wordt bestemd als 

de algemene vergadering zal vaststellen.  Indien en voor zover de stemmen staken omtrent een voorstel tot 

bestemming van winst, wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.
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7.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Ondertekening bestuurder

Venlo,  2 april  2020

R.A.C.  van Heugten, bestuurder

Ondertekening Raad van Commissarissen

A.D. den Haan, voorzitter                     D.A. Rootert                               L.J.P.M. Frissen                  N. Bos
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8. BIJLAGE VERLOOPOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA, BELEGGINGEN EN PROJECTEN

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Aanschaf-

waarde primo 

boekjaar

Investeringen 

boekjaar

Des-investe-

ringen 

boekjaar

Cumulatieve 

aanschafwaarde 

ultimo boekjaar

Cumulatieve 

afschrijvingen 

primo boekjaar

Bijzondere 

waarde-

vermindering

Afschrijvin-

gen boekjaar

Afschrijvingen 

desinvestering 

boekjaar

Cumulatieve 

afschrijvingen 

ultimo boekjaar

Boekwaarde 

ultimo boekjaar

% afschrijving

Inventaris Villa Flora 169.710€           18.509€            -156.519€       31.700€                -160.275€             -€                    -7.754€         156.519€             -11.513€              20.187€              10%,20%

Inventaris en inrichting Innovatoren 94.568€             -€                   -91.517€          3.051€                  -92.241€               -€                    -610€            91.517€               -1.334€                1.717€                10%

Inventaris Raad van Arbeid -€                    104.474€          104.474€              -€                       -€                    -8.206€         -€                     -8.206€                96.268€              20%

Inventaris servicekosten 14.595€             5.238€               -€                 19.833€                -2.272€                 -€                    -3.070€         -€                     -5.342€                14.491€              50%, 10%

Inventaris algemeen -€                    11.766€            -€                 11.766€                -€                       -€                    -€              -€                     -€                      11.766€              

Opslagruimten 82.852€             2.520€               -€                 85.372€                -1.849€                 -€                    -4.236€         -€                     -6.085€                79.287€              5%

Paviljoens 83.709€             -€                   -€                 83.709€                -32.021€               -€                    -16.011€       -€                     -48.032€              35.677€              20%,13%

Nutricional Concepts Lab 575.467€           -€                   -€                 575.467€              -€                       -€                    -57.547€       -€                     -57.547€              517.920€            10%

Signing 13.585€             95.048€            -€                 108.633€              -13.585€               -89.798€            -€              -€                     -103.383€            5.250€                100%

ICT Campus 163.920€           156.770€          -€                 320.690€              -74.896€               -186.530€          -6.153€         -€                     -267.579€            53.111€              10%

Stikstoftank 17.204€             6.154€               -€                 23.358€                -1.720€                 -€                    -2.336€         -€                     -4.056€                19.302€              10%

Vergaderruimtes 1.580€               169.080€          -€                 170.660€              -€                       -€                    -10.081€       -€                     -10.081€              160.579€            10%

Flexplekken 36.602€             8.351€               44.953€                -2.877€                 -€                    -4.114€         -€                     -6.991€                37.962€              10%

Horeca 129.128€           79.024€            -€                 208.152€              -129.128€             -79.024€            -€              -€                     -208.152€            -€                     100%

Totaal 1.382.920€        656.934€          -248.036€       1.791.818€           -510.864€             -355.352€          -120.118€    248.036€             -738.301€            1.053.517€         

Vastgoedbeleggingen Vastgoedprojecten
 Villa Flora  St. 

Jansboerderij 

 Raad van 

Arbeid 

 Parkeren  Gronden in 

exploitatie 

 Totaal  Nieuwbouw 

Brighthouse 

 Brightworks  Uitbreiden 

parkeren Villa 

Flora 

Totaal

Stand per 1 januari 2019 13.663.346€     375.000€          -2.042.725€    624.282€              227.256€              12.847.159€      -€                     -€                      -€               -€                 

Investeringen in boekjaar 1.321.679€        -€                   6.003.826€     15.371€                -€                       7.340.876€        1.278.790€         29.395€               286.942€            1.595.127€     

Desinvesteringen in boekjaar -€                    -€                   -€                 -€                       -227.256€             -227.256€          -€                     -€                      -€                 

Cumulatieve aanschafwaarde ultimo 14.985.025€     375.000€          3.961.101€     639.653€              -€                       19.960.779€      1.278.790€         29.395€               286.942€            1.595.127€     

Cumulatieve waardeveranderingen 

begin boekjaar -3.377.877€      191.000€          -€                 74.309€                -10.254€               -3.122.822€       -€                     -€                      -€                     -€                 

Waardeveranderingen van 

vastgoedbeleggingen boekjaar 745.852€           40.000€            1.880.899€     31.039€                10.254€                2.708.044€        -€                     -€                      -€                     -€                 

Cumulatieve waardeveranderingen eind 

boekjaar -2.632.025€      231.000€          1.880.899€     105.348€              -€                       -414.778€          -€                     -€                      -€                     -€                 

stand per 31 december 2019 12.353.000€     606.000€          5.842.000€     745.001€              -€                       19.546.001€      1.278.790€         29.395€               286.942€            1.595.127€     

WOZ waarden 1-1-2019 6.114.000€       517.000€         3.112.000€     nvt -€                 9.743.000€       
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