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0.1 BESTUURSVERSLAG

0.1 Inleiding

Er is een addemdum op de masterlease  in voorbereiding, die voorziet in een huurprijs van 2% van de waarde van het 

gebouw bij de inleg. De huurprijs over 2018 inculsief de terugwerkende kracht naar 2017 is reeds verwerkt op basis van 

dit addemdum. Daarmee is de winstuitkering van 2% over het ingelegd vermogen zekergesteld.  

In het boekjaar 2018 was sprake van een positieve exploitatie en een positieve waardeontwikkeling waardoor het 

jaarresultaat eindigt op ruim € 964.000 positief. 

De C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo is eigenaar van de Innpovatoren. Dit gebouw is middels een masterlease 

verhuur aan de B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo. De huur per per jaar opzegbaar. Het gehele 

exploitatieresultaat komt voor rekening van B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo. De waarde ontwikkeling van het 

gebouw is voor rekening van de C.V. B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo is de beherende vennoot van de C.V..

0.2 Resultaat en vermogenspositie in lopend boekjaar

De positieve waardeontwikkekling in 2018 is met name ontstaan door de toename van het aantal verhuurde ruimtes. 

De bezettingsgraad ultimo 2018 bedraagt 79%. Enkel het atrium met aanleunend kantoor staat nog deels te huur.    
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Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V.

Ref. 31-12-2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Andere bedrijfsmiddelen 4.1

Vastgoedbeleggingen 4.1 9.072.000€         8.285.000€            

9.072.000€         8.285.000€            

Vorderingen

Handelsdebiteuren 4.2 -€                     -€                        
Vorderingen op participanten en verbonden partijen 4.2 71.984€               84.022€                  

Overige vorderingen 4.2 -€                     -€                        

Overlopende activa 4.2 -€                     -€                        

71.984€               84.022€                  

Liquide middelen 4.3 174.985€             190.908€                

TOTAAL 9.318.969€         8.559.930€            

31-12-2017

1. BALANS PER
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31 DECEMBER 2017 (NA RESULTAATBESTEMMING)

Ref.

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Provincie Limburg 4.4 6.896.171€         6.325.137€            

Gemeente Venlo 4.4 2.177.739€         1.997.412€            

Herwaarderingsreserve 4.4 -€                     -€                        

Onverdeeld resultaat boekjaar 4.4 -€                     -€                        

B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 4.4 1.000€                 1.000€                    

9.074.910€         8.323.549€            

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.5 -€                     -€                        

Schulden aan participanten 4.5 213.080€             213.080€                

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.5 30.979€               23.301€                  

Overige schulden 4.5 -€                     -€                        

Overlopende passiva 4.5 -€                     -€                        

244.059€             236.381€                

TOTAAL 9.318.969€         8.559.930€            

   

31-12-2018 31-12-2017
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2.  WINST-EN VERLIESREKENING

Ref. 2018 2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Huuropbrengsten 5.1 178.491€           251.800€             
Niet gerealiseerde waardeverandering van vastgoedbeleggingen 5.1 -€                   -€                      
Overige bedrijfsopbrengsten 5.1 -€                   -€                      
Som der bedrijfsopbrengsten 178.491€           251.800€             

BEDRIJFSLASTEN
Waardeveranderingen Vastgoedbeleggingen 5.2 787.000-€           2.369.000€          
Overige bedrijfslasten 5.3 1.000€               1.171€                 
Som der bedrijfslasten 786.000-€           2.370.171€          

BEDRIJFSRESULTAAT 964.491€           -2.118.371€        

Rentelasten en soortgelijke kosten 5.4 50 -€                      

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 964.441€           -2.118.371€        
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3. ALGEMENE TOELICHTING

3.1 ACTIVITEITEN

3.1.0 Oprichting

3.1.1 Organisatiedoelstelling

  of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;

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

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

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.

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

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

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

  van derden,

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.

Op 1 februari 2017 hebben Provincie Limburg, de gemeente Venlo en B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 

besloten een commanditaire aan te gaan, waarvan de Provincie Limburg en de gemeente Venlo de 

commanditaire vennoten zijn en de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo de beherend vennoot is.

De vennootschap is genaamd Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V. en is gevestigd te Venlo.

De vennootschap heeft ten doel:
- het verkrijgen, bezitten, bezwaren, beheren, exploiteren, vervreemden, leasen, (ver)huren 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;

4.2 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

   financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of

  eigendomsrechten;

daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin genomen.

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.
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Schattingen

Leasing

Financiële instrumenten

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 vennootschap heeft geen effecten of derivaten in haar portefeuille. 

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.

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.
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Vergelijking met voorgaand jaar

Materiële vaste activa

Waardeverminderingen

Vastgoedbeleggingen

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

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 

4.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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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% (2017: 3%). De 

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

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. 
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4. TOELICHTING OP DE BALANS

4.1  MATERIELE VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen

31-12-2018 31-12-2017

Aanschafwaarde per 1 januari 10.654.000€        10.654.000€       

Investeringen -€                      -€                      

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 10.654.000€        10.654.000€       

Cumulatieve waardemutatie begin boekjaar -2.369.000€         -€                      

Waardemutatie boekjaar 787.000€              -2.369.000€        

Cumulatieve waardemutatie per 31 december -1.582.000€         -2.369.000€        

Boekwaarde per 31 december 9.072.000€          8.285.000€          

4.2 VLOTTENDE ACTIVA

4.2.1 Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

4.2.1.1 Op handelsdebiteuren

Debiteuren -€                      -€                      

4.2.1.2 Op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 31-12-2018 31-12-2017

B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 71.984€                84.022€               

Provincie Limburg -€                      -€                      

Gemeente Venlo -€                      -€                      

71.984€                84.022€               

31-12-2018 31-12-2017

4.2.1.3 Overige vorderingen

Nog door te belasten -€                      -€                      

Overige vorderingen -€                      -€                      

-€                      -€                      

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

13



31-12-2018 31-12-2017

4.2.1.4 Overlopende activa

Vooruitontvangen kosten -€                      -€                      

Vooruitbetaalde kosten -€                      -€                      

-€                      -€                      

31-12-2018 31-12-2017

4.3. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 174.985€              190.908€             

4.4 EIGEN VERMOGEN

31-12-2017

 aandeel in het 

resultaat 

 Dividend 

uitkering 2018 31-12-2018

Provincie Limburg 6.325.137€       732.975€          -161.941€            6.896.171€          

Gemeente Venlo 1.997.412€       231.466€          -51.139€               2.177.739€          

Herwaarderingsreserve -€                   -€                   -€                      -€                      

Onverdeeld resultaat -€                   -€                   -€                      -€                      

B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 1.000€              -€                   -€                      1.000€                 

8.323.549€       964.441€          -213.080€            9.074.910€          

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

beleggingsvastgoed, op het moment dat de actuele waarde hoger is dan de historische kostprijs.

4.5 KORTLOPENDE SCHULDEN

4.5.1 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 31-12-2018 31-12-2017
Handelscrediteuren -€                      -€                      

4.5.1 Schulden aan participanten 31-12-2018 31-12-2017

Gemeente venlo 51.139€               51.139,00€         
Provincie Limburg 161.941€              161.941€             

213.080€              213.080€             

De schuld aan participanten betreft de dividend uitkering over 2018.

Hieronder zijn schulden en overlopende passiva opgenomen met een resterende looptijd korter dan één jaar.

De liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.
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31-12-2018 31-12-2017

4.5.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 30.979€                23.301€               

30.979€                23.301€               

De te betalen omzetbelasting betreft de omzetbelansting over het 4e kwartaal 2018. 

31-12-2018 31-12-2017

4.5.3 Overige schulden 

Waarborgsommen -€                      -€                      

Nog te ontvangen facturen -€                      -€                      

-€                      -€                      

31-12-2018 31-12-2017

4.5.4 Overlopende passiva

Vooruitgefactureerde huur -€                      -€                      

Overige overlopende passiva -€                      -€                      

-€                      -€                      

4.6 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Met de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo is een huurovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst is telkens 

opzegbaar met een opzegtermijn van 1 jaar. 
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5. TOELICHTING OP DE WINST-EN VERLIESREKENING

5.1 Bedrijfsopbrengsten

2018 2017

5.1.1 Huuropbrengsten
Huuropbrengsten 178.491€                 251.800€                    

2018 2017

Waardemutatie van de vastgoedbeleggingen -€                          -€                             

2018 2017

5.1.3 Overige bedrijfsopbrengsten

Overige opbrengsten -€                          -€                             

Totaal overige bedrijfsopbrengsten -€                          -€                             

2018 2017

5.2 Waardeveranderingen Vastgoedbeleggingen

Waardemutatie beleggingen 787.000€                 -2.369.000€               

5.3 Overige bedrijfskosten

2018 2017

5.3.1 Huisvesting

Zakelijke belastingen en verzekeringen -€                          -171€                          

De huuropbrengsten 2018 zijn gebaserd op de bepalingen van de leaseovereenkomst met B.V. Campus Vastgoed 

Greenport Venlo inclusief het concept addemdum met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. 

Algemeen

5.1.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen

Op 1 februari 2017 hebben Provincie Limburg, de gemeente Venlo en B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 

besloten een commanditaire aan te gaan, waarvan de Provincie Limburg en de gemeente Venlo de commanditaire 

vennoten zijn en de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo de beherend vennoot is.
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2018 2017

5.3.2 Overige kosten

Beheerkosten 1.000€                      -1.000€                       

Accountantskosten -€                          -€                             

1.000€                      -1.000€                       

Totaal overige bedrijfslasten  €                     1.000  €                      -1.171 

5.4 Financiële baten en lasten

2018 2017

5.4.1 Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten en soortgelijke kosten 50€                           -€                             

Rentelasten en soortgelijke kosten 50€                           -€                             

De honoraria van de accountant betreffen enkel de kosten voor de controle van de jaarrekening door PWC 

accountants.
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6 OVERIGE GEGEVENS

6.1 Resultaatbestemming

6.1.1 Regeling over winst en verlies

        

        

      

       

       

       

In artikel 15 van de overeenkomst van de commanditaire vennootschap Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V. 

is de volgende regeling over winst en verlies opgenomen:

15.1 De in een boekjaar behaalde winst komt toe aan de vennoten en wel naar rato van het naar tijd gewogen 

gemiddelde saldo van hun kapitaalrekening gedurende dat boekjaar.

15.2 Eventuele gedurende een boekjaar geleden verliezen komen ten laste van de vennoten in de verhouding  

waarin zij ingevolge artikel 15.1 tot de winst gerechtigd zijn, met dien verstande echter dat de commanditaire 

vennoten in het verlies van de vennootschap niet verder behoeven te delen dan tot het bedrag van hetgeen zij 

hebben ingebracht of verplicht zijn in te brengen.

15.3 Bij de jaarstukken zal een overzicht worden gevoegd met betrekking tot het aandeel van ieder van  de 

vennoten in de behaalde winst dan wel het geleden verlies, welk overzicht zal worden opgesteld met 

inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel. Dit overzicht zal worden vastgesteld door  ondertekening 

daarvan door ieder van de vennoten. Bij gebreke van overeenstemming over het overzicht is artikel 14.5 van 

overeenkomstige toepassing.

15.4 Na vaststelling van de jaarstukken zal ten behoeve van leder van de vennoten zijn deel in de winst worden 

gereserveerd, tenzij de vergadering van vennoten besluit om de betrokken winst geheel of gedeeltelijk uit te 

keren.

15.5 Ingeval van uitkering van de winst zullen de vennoten op hun privérekeningen worden gecrediteerd. Ingeval 

van reservering van de winst zal het gereserveerde bedrag op de kapitaalrekeningen van de vennoten worden 

bijgeboekt.

15.6 Ingeval van verlies zullen de vennoten voor hun aandeel in het verlies op hun kapitaalrekeningen worden 

gedebiteerd. Behoudens de verplichting om ingeval van vereffening naar rato van hun aandeel in het  verlies bij 

te dragen in een eventueel tekort, zuiks overeenkomstig artikel 15.2, rust op de vennoten geen  verplichting om 

verliezen vanuit hun privévermogens aan te zuiveren.

15.7 De vennoten kunnen s!echts een voorschot ontvangen op de winstuitkering, indien alle vennoten hiermee 

hebben ingestemd. Dit voorschot komt in mindering op hun te ontvangen winstaandeel met dien verstande dat 

de betreffende vennoot verplicht is het eventueel te veel genoten binnen één (1) maand na de eerstvolgende 

vaststelling van de jaarstukken, te restitueren.

Gezien de liquiditeitspositie van de vennootschap en de afspraken die zijn gemaakt rondom de verdeling van het 

resultaat wordt voorgesteld om over 2018 een dividend uit te keren van 2% van het ingebrachte vermogen.  
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6.2 Dividenduitkering

2018

Provincie Limburg 161.941€                 

Gemeente Venlo 51.139€                   

Totaal dividend 2017 213.080€                 

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Venlo, 16 mei 2019

Provincie Limburg Gemeente Venlo

B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo
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