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JAARRAPPORT 2008 
 
 
 
1. Algemeen 
 
Forestry Investment and Asset Management N.V. (FIAM N.V.) is een closed-end  
beleggingsmaatschappij, statutair gevestigd te Hoogeveen. FIAM N.V. heeft geen  
beursnotering. FIAM N.V. was in het verslagjaar onderworpen aan de vergunningseisen en 
het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet financieel toezicht (sinds 
juli 2009 is FIAM NV geen belegginginstelling meer). 
 
 
Correspondentieadres  
Postbus 70 
5735 ZH Aarle-Rixtel 
telefoon: 0492 - 774709 
fax: 084 – 728 88 97 
email adres: info@fiam.nl 
 
 
Raad van Advies 
Dr. Ir. K.D. van der Mast 
Drs. Ir. J. Vrij 
 
 
Directie en administratie 
Vriend Management Services B.V., waarvan de directie wordt gevoerd door  
Drs. J.A.M. Vriend MiF 
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2. Profiel 
 
2.1. Structuur 
 
FIAM N.V. is een closed-end beleggingsmaatschappij, hetgeen impliceert dat de  
toe- en uittreding beperkt is. FIAM N.V. heeft geen beursnotering. FIAM N.V. was in het 
verslagjaar onderworpen aan de vergunningseisen en het toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten krachtens de Wet financieel toezicht (sinds juli 2009 is FIAM NV geen 
belegginginstelling meer). 
 
 
2.2. Beleggingen 
 
Het vermogen van de vennootschap wordt belegd in duurzame bosbouw.  
De beleggingen vinden plaats in aandelen van vennootschappen, welke actief zijn in de 
bosbouw. Hierbij onderschrijft FIAM N.V. de doelstellingen en werkwijze van de Forest 
Stewardship Council (FSC).  
 
 
2.3. Doelstelling 
 
FIAM N.V. stelde zich bij oprichting ten doel op langere termijn een rendement te behalen 
van 10% gemiddeld per jaar.  
 
 
2.4. Verhandelbaarheid 
 
Er is momenteel geen sprake van verhandelbaarheid.  
 
 
2.5. Kerncijfers per  31-12-2008  31-12-2007  31-12-2006 
      
Eigen vermogen (x 1 000 EUR) -/-2.538  792  36 808 
Aantal geplaatste gewone aandelen 824 007  824.007  797 639 
      
Intrinsieke waarde per gewoon aandeel (EUR) -/-3,08  0,96  46,15 
 
 
 

3. Pre-advies van de Raad van Advies 
 
 
Met ingang van de aandeelhoudersvergadering van 13 juni is de Raad van Commissarissen 
niet meer bezet en daarmee niet meer in functie. In de rol van de Raad van Advies geven 
wij u hierbij ons advies met betrekking tot het door de directie opgestelde concept 
jaarrekening over het boekjaar 2008 van FIAM N.V. alsmede het verslag van de 
beheerder/directie daarbij. 
 
Eind 2008 is de heer drs. J.A.M. Vriend MiF, na goedkeuring door de AFM in dienst 
getreden als directeur van FIAM N.V.  
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Wij beseffen heel goed dat hij in een hele moeilijke situatie is aangetreden: door sterk 
tegenvallende opbrengsten van de plantages in Costa Rica, de lange tijd die de 
vergunningsaanvraag in Brazilië in beslag neemt alsmede de financieel zeer kritieke situatie 
van FIAM. Die situatie werd in 2009 zelfs nog moeilijker. Gebleken is dat er door diverse 
zakenpartners - voorzichtig uitgedrukt - bedenkelijke handelingen zijn verricht. Dit heeft 
ertoe geleid dat obligatiehouders vanaf het tweede kwartaal 2009 geen rente krijgen 
uitbetaald en dat ook aan overige schuldeisers geduld wordt gevraagd.  
 
Onder deze lastige omstandigheden moet de directie van FIAM N.V. de belangen van alle 
betrokkenen behartigen. Het door de directie uitgezette beleid bestaat uit onder andere: 
• Het doorvoeren van een zo drastisch mogelijke kostenreductie. Dit houdt ondermeer in 

het sluiten van de kantoren in Amersfoort en Costa Rica, het voorlopig bezuinigen op de 
externe accountantscontrole en het, tot betere tijden aanbreken, alleen rapporteren van 
voorlopige cijfers; 

• Het liquide maken van  plantages in Costa Rica, de opbrengst naar voren te halen en 
het afstoten van financiële verplichtingen om verdere verrassingen te voorkomen; 

• Concentreren op de reeks vergunningsaanvragen in Brazilië en de voorbereiding op het 
rendabel maken van de oogst; 

• Het mogelijk maken van een overbruggingsfinanciering met voldoende bescherming van  
de nieuwe financiers alsmede de overige betrokkenen; 

• Het voortdurend en zorgvuldig communiceren met alle partijen om het overlevingsplan 
van FIAM N.V. levensvatbaar te houden. 

 
De Raad van Advies staat achter het gevolgde beleid en steunen de door de directie 
uitgevoerde stappen. Over de voorgestelde wijziging in de structuur van FIAM zijn wij 
positief, dit onder de conditie dat de genoemde randvoorwaarden zijn ingevuld. 
 
Verder zijn wij de heer ir. M. Ververs erkentelijk voor zijn positieve rol in de Raad van 
Commissarissen die hij helaas om persoonlijke redenen na enkele maanden heeft moeten 
verlaten. 
 
Voor meer zekerheid bij het toezicht op de directie van FIAM N.V. zijn wij toegetreden tot de 
Stichting Prioriteit FIAM N.V.  
 
Helmond, 20 november 2009 
 
Raad van Advies FIAM N.V. 
 
Dr. ir. K.D. van der Mast 
Drs. ir. J. Vrij 
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4. Verslag van de Directie 
 
 
Algemeen 
 
Op 15 december 2008 stelde de Algemene Vergadering van aandeelhouders het jaarrapport 
2007 vast. Het verslagjaar 2008 was op dat moment goeddeels gepasseerd. In het 
jaarrapport 2008 treft u derhalve de financiële verantwoording aan over 2008 voorzien van 
een rapportage waarin ook de activiteiten van 2009 zijn betrokken. 
 
Een verslag van de aandeelhoudersvergadering van 13 juni 2009 is gepubliceerd op de  
website. Dit geldt ook enkele uitgaven van Kort Nieuws die op de website zijn geplaatst. In 
enkele brieven is medio 2009 aan alle aandeelhouders aangegeven hoe FIAM NV er voor 
staat en welke activiteiten ondernomen zijn en worden. 
 
Gang van zaken 
 
Na de aandeelhoudersvergadering op 15 december 2008 is het aldaar geaccordeerde beleid 
in uitvoering genomen.  
 
Costa Rica, bij de deelneming Central Overseas Timber sa  is gestart met de oogst van het 
aanwezige teakhout. Eind september 2009 is het nog aanwezige teakhout geheel geoogst. 
Momenteel wordt nog gewerkt aan het oogsten van de inheemse houtsoorten en aan het 
opheffen van het vruchtgebruik van de Cariari plantages.  
Medio 2009 is besloten de leasetermijnen voor San Fernando en Pangola niet langer te 
voldoen en met de landeigenaar tot een afronding van de lease te komen. De nog te 
verwachten opbrengsten, nog 10 tot 12 jaar in de toekomst, bleken nauwelijks op te wegen 
tegen de leasetermijnen die gedurende de gehele periode per kwartaal zijn te voldoen. De 
nog dunne stammen teakhout zijn geoogst waar dit rendabel kon.  
De gehele opbrengst van de opstanden blijft opnieuw ver achter bij de reeds bijgestelde 
verwachtingen zoals opgetekend naar aanleiding van de eerdere afwaarderingen. Er zijn 
aanwijzingen dat onbevoegden vele bomen voortijdig hebben gekapt en verkocht. Doordat 
harde bewijzen ontbreken is het lastig op grote afstand tot verhaal over te kunnen gaan. 
Gedurende het jaar is het kantoor van COT sa ontmanteld en is het kostenniveau tot het 
hoogst noodzakelijke teruggebracht.  
 
Vlak voor de aandeelhoudersvergadering van 13 juni 2009 bleek dat er delen van de 
gronden van RDF Ltda , de deelneming in Brazilië, reeds in 2008 tot zekerheid in eigendom 
zouden zijn overgedragen. De directeur van RDF Ltda heeft deze bevoegdheid echter niet. 
Na nader onderzoek is gebleken dat RDF Ltda, in afwijking van hetgeen eerder door de 
directie van RDF is gerapporteerd, meer transacties heeft verricht zonder daartoe door 
FIAM gemachtigd te zijn. Ook bleek dat de vergunningaanvraag voor de oogst al sinds mei 
2008 volledig stil lag en dat er geen enkel uitzicht op een vergunning bestond, omdat de 
onderneming RDF Ltda niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. 
De betreffende directeur is in het voorjaar 2009 uit zijn functie ontheven en alle juridische 
vertegenwoordigingen zijn in september jl. opnieuw ingericht. Met nieuwe ondersteuning is 
de inschrijving van het bedrijf in de formele registers gewijzigd en zijn de aanvragen voor 
oogstvergunningen vernieuwd. Daarbij is ook de bosbouwkundige vervangen. Momenteel is 
het wachten op de formele besluitvorming over de eerste oogstvergunningen.  
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In een nader onderzoek is gebleken dat de overdracht van delen van de grond juridisch 
gezien niet compleet heeft plaatsgevonden. In feite staan alle oorspronkelijk aangekochte 
gronden nog op naam van RDF Ltda. 
 
Over 2008 is voor RDF Ltda geen administratie voorhanden, de eerder aanwezige 
documenten zijn door de oude directie meegenomen. Op basis van het resterende 
beschikbare materiaal is op hoofdlijnen een administratie samengesteld waarbij voor delen 
de verantwoording ontbreekt. De voormalige directeur van RDF Ltda is en wordt hiervoor 
verantwoordelijk gesteld. Bezien wordt of en waar aangifte bij de overheden gedaan kan 
worden. 
 
Beheer FIAM NV 
Ingevolge de besluitvorming in de vergadering van 13 juni 2009 is de status van 
belegginginstelling opgegeven. De bezetting van de directie en de administratie is inmiddels 
aanmerkelijk ingeperkt. Tal van voor een beleggingsinstelling van belang zijnde 
maatregelen zoals monitoring, waardebepaling en audits zijn voor het verslagjaar niet 
uitgevoerd. Ook de administratie, die werd uitbesteed, is inmiddels in eigen beheer gevoerd. 
Het beheer van FIAM NV is overgegaan van Silvam Beheer B.V. naar Vriend Management 
Services B.V.  
 
Vermogenspositie 
Het eigen vermogen van FIAM N.V. is per 31 december 2008 verder gedaald en is inmiddels 
negatief. Voor de 824.007 geplaatste gewone aandelen betekent dit een negatieve 
intrinsieke waarde. De vermogenspositie is direct gerelateerd aan de waardering van de 
nog resterende activa. Zolang er geen oogstvergunning is verkregen in Brazilië, is ook de 
waarde van de activa beperkt en is dientengevolge sprake van een negatief eigen 
vermogen.  
 
Waarderingsgrondslagen  
De jaarrekening 2008 opgesteld in overeenstemming met de ook in 2007 gehanteerde 
grondslagen conform de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving en titel 9 boek 2BW. De 
beleggingen zijn gewaardeerd tegen directe opbrengstwaarde (Costa Rica) en tegen 
aanschafwaarde (Amazonas), welke gelijk is aan de verwachte marktwaarde voor gronden 
zonder oogstvergunning. 
 
Waardering van de opstanden van de plantages bij CO T SA 
In deze paragraaf worden de bedragen aangegeven in Amerikaanse dollars (USD); 
omrekeningsverschillen van valuta blijven zo buiten beschouwing. De bedoeling van deze 
paragraaf is om de waardevermindering van de opstanden zoveel mogelijk inzichtelijk te 
maken. 
 
Na de forse afwaarderingen stonden de opstanden in het boek voor een waarde van $ 4,6 
miljoen. Begin 2009 is gestart met de oogst van de teakopstanden van de Cariari plantages. 
Volgens de monitorgegevens zou er voor circa 11.000 m3 aan teakhout geoogst moeten 
kunnen worden. Rekening houdend met enig verlies door sterfte, ziekte en verminderde 
kwaliteit door niet voldoende beheer, zou een oogstvolume van 8.500 m3 verwacht mogen 
worden. Nadat 4.134 m3 geoogst zijn, bleek evenwel geen teak meer aanwezig. Sinds de 
laatste monitoring is op beperkte schaal teak gedund, hetgeen zou moeten inhouden dat de 
betere en dikkere bomen blijven staan en minder goed groeiende bomen worden 
weggenomen.  Alhoewel er vermoedens bestaan met betrekking tot de oorzaken, is niet 
vastgesteld hoe de teakbomen zijn verdwenen. Een diepgaand onderzoek gaat deze bomen 
niet terugbrengen. Bovendien ontbreekt het FIAM aan middelen om goed onderzoek te 
verrichten.  
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Medio 2009 is een analyse gemaakt van de verwachtingen voor de plantages San Fernando 
en Pangola. Voor deze plantages zijn leaseverplichtingen aangegaan tot in de jaren 2021 
en 2022. Gedurende deze jaren dient jaarlijks $ 75.000 aan lease betaald te worden. De 
verwachte opbrengsten van de opstanden bleken bij goed beheer en een gedeeltelijke 
herplant ruwweg voor eenzelfde bedrag aan opbrengsten te kunnen opleveren. Mede door 
het tekort aan liquiditeiten is besloten de leaseverplichting te beëindigen en het 
vruchtgebruik terug te geven aan de langeigenaar. Wel is het aanwezige en rendabel te 
oogsten teakhout geoogst hetgeen enkele tienduizenden dollars opleverde. 
Na de teleurstellende oogst van het teakhout is nagegaan hoe het resterende hout, 
bestaande uit lokale houtsoorten, kan worden verkocht. Ook hier zijn louter teleurstellende 
feiten te melden. De markt voor de lokale houtsoorten is momenteel bijzonder beperkt en 
anders dan een zeer geringe vergoeding is geen bod ontvangen dat een rendabele oogst 
mogelijk maakte. De landeigenaar heeft zich op enig moment gemeld met de boodschap dat 
de contractuele verplichtingen, betreffende de wijze waarop de plantages teruggeleverd 
dienen te worden na de leaseperiode, inhouden dat aanmerkelijk herstelwerk noodzakelijk 
is. Hij raamde de kosten hoger dan de waarde van de aanwezige opstanden. Het is evenwel 
in zijn belang om de plantages snel terug te krijgen en daarom was hij bereid de contracten 
voor een beperkt bedrag af te kopen. Na diverse consultaties is besloten in te gaan op het 
afkopen van de contracten. Daarmee zijn alle activa van de belegging in Costa Rica 
verkocht dan wel beëindigd. De schamele opbrengst is pijnlijk en staat in geen verhouding 
tot de oorspronkelijke inleg van de aandeelhouders en inspanningen die door velen zijn 
gedaan om tot resultaten te komen. Alles overziende en kijkende naar de financiële situatie 
van FIAM is besloten tot deze aftocht.  
 
Obligatiehouders en overige schuldeisers 
Tengevolge van het gebrek aan liquiditeit heeft FIAM eind 2008 en begin 2009 van enkele 
nauw betrokkenen middelen kunnen lenen. Toen duidelijk werd dat FIAM niet op korte 
termijn tot een ommekeer in de liquiditeitspositie kon komen is de communicatie gestart met 
de obligatiehouders en andere schuldeisers. Vanaf mei 2009 wordt geen rente meer 
uitbetaald aan de obligatiehouders. De obligatiehouders zijn tweemaal bijeen gekomen en 
met hen is de gehele situatie bij FIAM doorgesproken. De leden van de Raad van Advies 
waren daarbij aanwezig en gezamenlijk is volledige openheid van zaken gegeven over de 
stand van zaken en de mogelijkheden en risico’s daarbij. Voor enkele obligatiehouders is 
met het staken van de rentebetalingen een zeer zorgelijke situatie ontstaan doordat de 
renteontvangst een substantieel deel van hun inkomen vormt.   
De positie van de overige schuldeisers is bevroren op de situatie die begin 2009 ontstond. 
Vooralsnog zijn met hen geen nadere afspraken gemaakt.  
 
Samenstelling Raad van Commissarissen 
Na het vertrek van de heer ir. M.Ververs uit de directie van Silvam Beheer B.V. per 31 
december 2008, is de heer Ververs toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Enkele 
maanden later heeft de heer Ververs aangegeven om persoonlijke omstandigheden niet 
langer deel uit te kunnen maken van de Raad.  
Nadat de registratie als beleggingsinstelling is opgegeven hebben de heren dr. ir. K.D. van 
der Mast en drs. ir. J. Vrij, beiden aandeelhouder van FIAM N.V., besloten af te treden als 
commissaris. De Raad is daarmee onbezet en niet in functie. De directie is de genoemde 
heren erkentelijk voor de vele inspanningen die zijn gepleegd. Dit vaak onder moeilijke 
omstandigheden en zonder dat FIAM in staat was tot uitkering van vergoeding of 
onkostencompensatie over te gaan. 
De Raad van Commissarissen blijft als orgaan formeel bestaan.  
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Samenstelling Raad van Advies 
Na de besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering op 13 juni 2009 is besloten tot 
instelling van een Raad van Advies. De heren dr. ir. K.D. van der Mast en drs. ir. J. Vrij zijn 
voorgedragen en benoemd als lid van deze Raad. De Raad van Advies bespreekt met de 
directie de voortgang en adviseert daarbij de directie. De afgelopen periode heeft de 
directie veelvuldig gebruik gemaakt van de adviezen van de Raad. Ook ontvangt de Raad 
maandelijks een rapportage over de status en ontwikkeling van FIAM.  
 
Beleid: overleven en doorstart 
De hierboven weergegeven situatie leidt tot enkele conclusies: 

- Met het liquideren van de belegging in Costa Rica zijn ook de resterende 
liquiditeiten vrijgemaakt en aangewend; 

- FIAM heeft een negatief eigen vermogen en is daarmee geheel afhankelijk geworden 
van het geduld dat de diverse schuldeisers hebben; 

- Met een negatief eigen vermogen kan FIAM slechts een korte periode de activiteiten 
voortzetten. Alleen het perspectief op het toenemen van de waarde van de 
opstanden in Brazilië houdt FIAM op dit moment op de been; 

- Indien niet binnen zeer afzienbare termijn een oogstvergunning in Brazilië wordt 
verkregen dan kan FIAM niet langer geheel op eigen kracht overleven; 

- Met de aandeelhouders is te besluiten over het voorbereiden van mogelijkheden om 
effectief nieuwe middelen aan te trekken. Dit mede in verband met de beoogde 
hervatting van de rentebetaling aan de obligatiehouders per mei 2010. 

 
Met de nieuwe directie van RDF Empreendimentos Ltda wordt constant overleg gevoerd en 
waar mogelijk wordt ondersteuning verleend voor het verkrijgen van de oogstvergunning. 
Tevens wordt in overleg nagegaan hoe de exploitatiefase kan worden ingericht 
gebruikmakend van de inmiddels opgedane ervaringen.  
 
Continuïteit en toekomstverwachting 
Op korte termijn bestaat het doel uit overleven. Meer nog dan per einde van het vorige 
verslagjaar staat FIAM voor de zeer lastige opgave om met de beperkte middelen voortgang 
te boeken. Doel is de continuïteit van het bedrijf en de belangen van diverse betrokkenen 
veilig te stellen. Verdere bespiegelingen op de vervolgstappen worden daarna in overleg 
met de betrokkenen besproken. 
 
FIAM N.V. bevindt zich in een lastige situatie en de toekomst is ongewis. De directie is er 
zich terdege van bewust dat dit verslag een moeilijke boodschap bevat. Ook bij herstel 
neemt het jaren voordat FIAM in staat zal zijn de inmiddels bescheiden verwachtingen waar 
kan maken. Dit neemt niet weg dat de directie niet nalaat alle mogelijkheden om de 
belangen van betrokkenen te behartigen nagaat en inzet. Daarbij niet nalatend 
aangemoedigd en ondersteund door de Raad van Advies.  
 
 
Helmond, 20 november 2009 
 
De directie, 
Vriend Management Services B.V. 
 
 
 
 
 
 



  FIAM N.V. 10 Jaarrapport 2008 

 

JAARREKENING 2008 
 
 

5. Balans per 31 december 2008 
(vóór resultaatbestemming)     
     
 toelichting 31-12-

2008 
 31-12-2007 

  x 1 000 €  x 1 000 € 
Beleggingen     
Directe beleggingen 10.1. 1 782  4 624 
Overige beleggingen 10.2. 100  100 
     
  1 882  4 724 
     
Vorderingen     
Vorderingen op verbonden partijen 10.3. 95  60 
Overige vorderingen en overlopende activa 10.4. 44  64 
     
  139  124 
     
Overige activa     
Liquide middelen 10.5. 85  418 
     
Kortlopende schulden     
Overige schulden en overlopende passiva 10.6. 361  331 
     
Uitkomst van vorderingen en overige activa  
minus kortlopende schulden 

 
-/- 137  

 
211 

     
     
Uitkomst van activa minus kortlopende schulden  1 745  4 935 
     
     
     
Langlopende schulden     
Converteerbare obligatielening 10.7. 3 781  3 786 
Onderhandse leningen 10.8. 502  357 
     
  4 283  4 143 
     
Eigen vermogen 8    
Geplaatst kapitaal 10.11. 371  371 
Agio 10.12. 41 050  41 050 
Overige reserves 10.13. -/- 40 629  -/- 3 357 
Resultaat na belastingen 6 -/- 3 330  -/-37 272 
     
  -/-2 538  792 
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  1 745  4 935 
 

6. Winst- en verliesrekening over 2008 
 toelichting 2008  2007 
  x 1 000 €  x 1 000 € 
     
Bedrijfsopbrengsten     
Rentebaten 11.1. 5  41 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 11.2. -/- 2.832  -/-36 729 
     
  -/- 2.827  -/-36 688 
     
     
Overige opbrengsten 11.3. 13  15 
     
     
Kosten     
Kosten van beheer van beleggingen (directie) 11.5. 175  170 
Beheerskosten 11.6. 44  112 
Rentelasten 11.7. 297  317 
     
  516  599 
     
Resultaat vóór belastingen     
  -/- 3 330  -/-37 272 
     
Belastingen  11.9. -  - 
     
     
Resultaat na belastingen  -/- 3 330  -/-37 272 
     
     
     
     
Overzicht van het totaalresultaat     
Resultaat na belastingen  -/- 3 330  -/-37 272 
Rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte baten en 
lasten  - 

 
- 

     
Totaalresultaat  -/- 3 330  -/-37 272 
     
     
     
Winst per aandeel (in EUR) 10.14. -/- 4,04   -/-45,97 
     
     
Winst per aandeel verwaterd (in EUR) 10.15. -/-3,39   -/-41,98 
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7. Kasstroomoverzicht 2008  
 toelichting 2008  2007 
  x 1 000 €  x 1 000 € 
     
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten      
Resultaat na belastingen 6. -/- 3 330  -/-37 272 
Waardeveranderingen van beleggingen 10.1. 2 832  36 729 
Aankopen van beleggingen 10.2. -  -/- 1 823 
Liquidatie FIAM Costa Rica/verwerving FIAM Costa Rica 
SA 

10.1.2 -  -/-294 

Verkopen van beleggingen  10  292 
Afname van beleggingen a.g.v. liquidatie FIAM Costa Rica 10.2. -  235 
Mutatie kortlopende vorderingen 10.4. -/- 15  -/-111 
Mutatie kortlopende schulden 10.6. 30  79 
     
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten  -/- 473  -/- 2 165 
     
     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Ontvangen bij (her)plaatsing eigen aandelen  -  - 
Betaald bij inkoop eigen aandelen  -  - 
Opname langlopende schulden  140  485 
     
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  140             485 
     
     
Mutatie geldmiddelen  -/ 333  -/- 1 680 
     
     
     
Geldmiddelen begin verslagperiode 10.5. 418  2 098 
Geldmiddelen einde verslagperiode 10.5. 85  418 
     
Mutatie geldmiddelen  -/- 333  -/- 1 680 
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8. Mutatieoverzicht van het eigen vermogen 
 
 

 

Aandelen-
kapitaal Agio 

Herwaar- 
derings- 
reserve 

Overige 
reserves 

Resultaat 
na 

belastinge
n 

Totaal 
eigen 

vermogen 
 x € 1 000 x € 1 000 x € 1 000 X € 1 000 x € 1 000 x € 1 000 
       

Stand per 1 januari 2007 359 39 806 - -/- 3 669 312 36 808 
Overboeking resultaat voorgaand boekjaar - - - 312 -/- 312 - 
Resultaat lopend boekjaar - - - - -/- 37 272 -/- 37 272 
Geplaatste eigen aandelen 12 1 244 - - - 1 256 

       
Stand per 31 december 2007 371 41 050 - -/- 3 357 -/- 37 272 792 

       
Stand per 1 januari 2008 371 41 050 - -/- 3 357 -/- 37 272 792 
Overboeking resultaat voorgaand boekjaar - - - -/- 37 272  37 272 - 
Resultaat lopend boekjaar - - - - -/- 3 330 -/- 3 330 
Vorming herwaarderingsreserve - - - - - - 
Geplaatste eigen aandelen - - - - - - 
       
Stand per 31 december 2008 371 41 050 - -/- 40 629 -/- 3 330 -/- 2 538 
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9. Toelichting algemeen 
 
 
9.1. Algemeen 
 
FIAM N.V., statutair gevestigd te Hoogeveen, is een closed-end beleggingsmaatschappij, 
opgericht op 2 juni 1999 naar Nederlands recht. FIAM N.V. heeft geen beursnotering.  
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening is opgesteld in 
overeenstemming met Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving,  
alsmede de Wet financieel toezicht. 
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s (EUR), afgerond op het dichtstbijzijnde 
duizendtal. 
 
Ten aanzien van de geconsolideerde jaarrekening maakt FIAM N.V. gebruik van de 
vrijstelling op grond van artikel 407 lid 2 van Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

 
9.2. Omrekening vreemde valuta’s 
 
Activa en passiva in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koersen geldende aan 
het einde van de verslagperiode. Baten en lasten in vreemde valuta’s worden omgerekend 
naar Euro’s tegen de wisselkoers per transactiedatum.  
 
Omrekenkoersen per 31-12-2008  31-12-2007  31-12-2006 
      
Amerikaanse dollar (EUR/USD) 1,3995  1,4721  1,3170 
 
 
 
9.3. Vergelijkend overzicht 
 31-12-2008  31-12-2007  31-12-2006 
      
Eigen vermogen (x 1 000 EUR) -/- 2 538  792  36 808 
Aantal geplaatste gewone aandelen 824 007  824 007  797 639 
      
Intrinsieke waarde per gewoon aandeel (EUR) -/- 3,08   0,96  46,15 
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9.4. Transacties met verbonden partijen 
 
Gedurende 2008 hebben zich de volgende transacties met verbonden partijen voorgedaan: 
-   De heer M. Ververs, tot 31 december 2008 middels Silvam Beheer B.V. directeur van 

FIAM N.V., heeft gedurende het boekjaar 2007 de onderhandse lening ad EUR 357 000 
aan FIAM N.V. gecontinueerd. Het rentepercentage bedraagt 4,00% per jaar en is 
slechts enkele maanden uitbetaald. Tevens heeft de heer Ververs eind 2008 een korte 
termijn financiering verstrekt ten bedrage van EUR 75.000. 

-   Silvam Beheer B.V. heeft als liquiditeitssteun eind 2008 een korte termijn financiering 
verstrekt van EUR 70.035. 

- Ten behoeve van percelen in het bosbouwproject Cariari waarvoor Green Fund 
Nederland B.V. (aandeelhouder van FIAM N.V.) overeenkomsten heeft gesloten met 
derden, heeft COT SA in 2008 namens Green Fund Nederland B.V. onderhouds- en 
consultancywerkzaamheden verricht c.q. laten verrichten. Tevens heeft COT SA ten 
behoeve van deze percelen dunningen laten uitvoeren. De hiermee samenhangende 
kosten en opbrengsten worden naar rato van het aandeel van Green Fund Nederland 
B.V. (c.q. aantal hectares Cariari die niet zijn ingebracht in COT SA ten opzichte van  
totaal aantal hectares Cariari) in rekening gebracht c.q. uitbetaald. 

 
 
9.5. Afwaardering van plantages 
 
De in de directe beleggingen opgenomen plantages van COT SA worden door COT SA 
gewaardeerd tegen de benaderde marktwaarde per balansdatum. Door de situatie waarin 
FIAM verkeerd is als benaderde marktwaarde de directe opbrengstwaarde aangehouden. 
Van alle opstanden in Costa Rica zijn inmiddels de opbrengsten bekend. 
 
9.6. Continuïteit en liquiditeit 
 
De continuïteit van FIAM N.V. is door de tegenvallende opbrengsten van COT SA en de nog 
uitblijvende oogst op de bosgronden van RDF Empreendimentos Ltda direct in gevaar. Er is 
sprake van een negatief eigen vermogen. Indien RDF Ltda een oogstvergunning in Brazilië 
verkrijgt zal de waarde van de bosgronden naar verwachting flink toenemen.   
Het ontbreekt momenteel aan liquiditeiten en omdat alle betrokkenen een pas op de plaats 
maken kan een korte tijd aangezien worden of de verkrijging van een oogstvergunning 
realistisch is.  
 
 
9.7. Waarderingsgrondslagen 
 
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van nominale waarde tenzij hierna anders 
is vermeld. 
 
 
9.7.1. Beleggingen 
 
Directe beleggingen in duurzame bosbouw worden gewaardeerd tegen marktwaarde per 
balansdatum.  
 
De aankoopkosten van de beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en zijn  
derhalve meegeactiveerd. 
 
 
Marktwaarde van plantages 
De deelneming in bezit van het vruchtgebruik van plantages is op directe opbrengstwaarde 
gewaardeerd. De per balansdatum nog te verwachten opbrengsten zijn per balansdatum 
bekend en zijn aangehouden. 
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Marktwaarde van bosgronden 
De deelneming in het bezit van bosgronden is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde 
waarbij aankoop- en registratiekosten mee zijn geactiveerd. De opstanden in bosgebieden 
waarvoor (nog) geen concessie tot exploitatie is afgegeven worden voorzichtigheidshalve 
niet gewaardeerd. Daarmee worden de gronden in bosgebieden waarvoor (nog) geen 
concessie is afgegeven gewaardeerd tegen reële waarde bij het ontbreken hiervan. De 
reële waarde weerspiegelt het bedrag waarvoor deze gronden kunnen worden verhandeld 
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk 
van elkaar zijn. 
 
 
9.7.2. Langlopende schulden 
 
De langlopende schulden worden bij de eerste opname verwerkt tegen kostprijs verminderd 
met toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden de langlopende schulden 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een verschil tussen de kostprijs en het 
aflossingsbedrag op basis van de effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening 
wordt opgenomen over de looptijd van de leningen. 
 
 
9.7.3. Herwaarderingsreserve 
 
Voor de waardevermeerderingen van beleggingen, voor zover deze op balansdatum nog 
aanwezig zijn en waarvoor geen frequente marktnotering bestaat, wordt een 
herwaarderingsreserve gevormd. FIAM N.V. verwerkt deze waardevermeerderingen in 
eerste instantie via de waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en 
verliesrekening. Per balansdatum wordt de herwaarderingsreserve gevormd ten laste van 
de overige reserves. 
 
 
9.7.4. Overige activa en passiva 
 
De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover  
noodzakelijk zijn voorzieningen voor oninbaarheid getroffen. 
 
 
9.8. Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
 
9.8.1. Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald door de baten en lasten toe te rekenen aan de periode waarop 
zij betrekking hebben. 
 
Het totale beleggingsresultaat na belastingen van FIAM N.V. in een verslagperiode is 
steeds het verschil tussen het eigen vermogen aan het begin en het einde van de 
verslagperiode. 
 
 
9.8.2. Waardeveranderingen van beleggingen 
 
Zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen worden 
in de winst- en verliesrekening verantwoord. 
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10. Toelichting op de balans per 31 december 2007 
 
 
10.1. Directe beleggingen 
 
10.1.1. Specificatie directe beleggingen 
 
 31-12-2008  31-12-2008  31-12-

2007 
 belang in %  x 1 000 €  x 1 000 € 
      
Central Overseas Timber SA 100%  230  3 072 
Guapiles Forestry SA 100%  -  - 
RDF Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99%  1 552  1 552 
      
   1 782  4 624 
 
 
10.1.2. Mutatieoverzicht directe beleggingen 
 
 2008  2007 
   x 1 000 €  x 1 000 € 
      
Stand begin verslagperiode   4 624  38 345 
Aankopen    -  2 979 
Liquidatie FIAM Costa Rica / verwerving FIAM Costa Rica SA -  294 
Waardeveranderingen   -/- 3.024  -/- 32 368 
Valutakoersresultaten   192   -/- 4 361 
Terugbetalingen op investeringen, per saldo   -/- 10  -/-265 
      
Stand einde verslagperiode   1 782  4 624 
      
Verkrijgingsprijs   41 893  41 893 
 
De post “terugbetalingen op investeringen” betreffen de door COT SA gedane 
terugbetalingen op de door. FIAM N.V. in COT SA geïnvesteerde bedragen . 
 
 
10.1.3. Toelichting Central Overseas Timber SA 
 

FIAM N.V. heeft dit 100%-belang in COT SA per 1 juli 2007 verkregen als gevolg van de 
liquidatie van het besloten fonds voor gemene rekening FIAM Costa Rica, waarvan FIAM 
N.V. op die datum 100% van de participaties in bezit had. 
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10.1.4. Waardering Central Overseas Timber SA 
 
De in COT SA opgenomen bosbouwprojecten San Fernando en Cariari zijn gewaardeerd 
tegen de directe opbrengstwaarde van de opstanden per balansdatum. Na de balansdatum 
zijn de opstanden terug naar de grondeigenaar. COT SA zal binnenkort worden ontmanteld 
en worden geliquideerd.  
 
10.1.5. Toelichting Guapiles Forestry SA 
 
Per ultimo 2008 was Guapiles Forestry SA een lege vennootschap. 
 
10.1.6. Toelichting RDF Empreendimentos Imobiliario s Ltda 
 
FIAM N.V. heeft dit 99%-belang in de loop van 2007 verworven. RDF Empreendimentos 
Imobilarios Ltda heeft gedurende 2007 ca 40.000 ha concessiebos “Amazonas”, gelegen in 
de provincie Amazonas (Brazilië) verworven. 
 
10.1.7. Waardering RDF Empreendimentos Imobiliarios  Ltda 
 
Het belang van FIAM N.V. in RDF Empreendimentos Imobiliarios Ltda is gewaardeerd tegen 
de benaderde marktwaarde per balansdatum. De benaderde marktwaarde per 31 december 
2008 is gesteld op de verkrijgingsprijs. 
 
In verband met het feit dat per ultimo boekjaar nog geen vergunning is verkregen voor (een 
deel van) het concessiebos “Amazonas”, zijn de door RDF Empreedimentos Imobiliarios 
Ltda gehouden opstanden in dit concessiebos op nihil gewaardeerd.  
 
De door RDF Empreendimentos Imobiliarios Ltda gehouden gronden (ca 40 000 ha) zijn 
gewaardeerd op reële waarde per balansdatum. In verband met het ontbreken van 
(voldoende) relevante marktinformatie is de reële waarde per balansdatum gesteld op de 
aankoopprijs van de gronden. De directie is van mening dat de kostprijs tenminste de reële 
waarde per balansdatum weerspiegelt. 
 
10.2. Overige beleggingen 
 
 31-12-

2008 
 31-12-2007 

 x 1 000 €  x 1 000 € 
    
Vooruitbetalingen op directe beleggingen 100  100 
    
 100  100 
 
De post “Vooruitbetalingen op directe beleggingen” betreft de vooruitbetaling voor een 
mogelijk te verwerven 25%-belang in het aandelenkapitaal van International Wood Group 
Congo S.à.r.l. FIAM N.V. heeft het recht deze participatie te realiseren tot het eind 2009. 
Indien de participatie niet wordt gerealiseerd, vindt terugbetaling plaats. 
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10.3. Vorderingen op verbonden partijen 
 
Dit betreft de een vordering in rekening-courant op COT SA. Hiervoor zijn geen zekerheden 
gesteld. Er wordt geen rente berekend. De vordering is direct opeisbaar. 
 
 
10.4. Overige vorderingen 
 
 31-12-

2008 
 31-12-2007 

 x 1 000 €  x 1 000 € 
    
Vergoeding Cariari 44  44 
Belastingen -  15 
Rente leningen u/g -  1 
Overige -  4 
    
 44  64 
 
De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar, met uitzondering van de 
post “Vergoeding Cariari”. De looptijd daarvan wordt geschat op enkele jaren, doch is 
afhankelijk van de netto-houtopbrengsten uit Cariari”. 
 
De post “Vergoeding Cariari” betreft de vordering op Green Fund Nederland B.V. die FIAM 
N.V. als gevolg van de liquidatie van FIAM Costa Rica (fonds voor gemene rekening) heeft 
overgenomen van FIAM Costa Rica. Deze vordering is het saldo van te vorderen bedragen 
uit hoofde van uitgevoerde werkzaamheden op de plantage Cariari, minus de opbrengsten 
uit hoofde van verkopen hout ten behoeve van Green Fund Nederland B.V. Zie ook 
onderdeel 9.4 “Transacties met verbonden partijen”.  
 
 
10.5. Liquide middelen 
 
Hieronder zijn opgenomen de direct opeisbare banktegoeden. 
 
 
10.6. Kortlopende schulden  
 
Hieronder zijn opgenomen de overige schulden en overlopende passiva met een looptijd 
korter dan één jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld. De specificatie is als volgt: 
 
 31-12-

2008 
 31-12-2007 

 x 1 000 €  x 1 000 € 
    
Beheervergoeding Silvam Beheer B.V. 213  110 
Plaatsingskosten aandelen Silvam Beheer B.V. 62  62 
Beheerskosten 82  126 
Rente leningen o/g 4  33 
    
 361  331 
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10.7. Converteerbare obligatielening 
 
Dit betreft de converteerbare obligatielening uitgegeven tegen een rentevoet variërend 
tussen 6,10% en 7,50%. De gewogen gemiddelde rentevoet bedraagt circa 7,30%  
(2006: 7,30%). Er zijn geen zekerheden gesteld. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. 
Aan het einde van de looptijd bestaat de mogelijkheid voor de individuele deelnemers de 
lening te converteren tegen 125% van de koers van het aandeel FIAM N.V. per 31 
december 2004 dan wel 31 december 2005. De conversiekoers bedraagt respectievelijk € 
51,64 en € 57,20. De verdeling is als volgt: 
 
     31-12-2008  31-12-2007 
     x 1 000 €  x 1 000 € 
        
Conversiekoers € 51,64     784  784 
Conversiekoers € 57,20     3 078  3 115 
        
Uitgegeven lening     3 862  3 899 
Af: amortisatie plaatsingskosten     -/- 81  -/- 113 
        
Waardering per balansdatum     3 781  3 786 
 
Het verloop van de uitgegeven converteerbare obligatielening is als volgt: 
 

 
 
10.8. Onderhandse lening 
 
Dit betreffen een lening o/g van de heer M. Ververs te Hattem ad. € 320.000 euro. De rente 
bedraagt 4,00% per jaar; de lening is in beginsel aangegaan voor een periode tot 1 juli 
2009.  In 2007 is een voorschot door de heer M. Ververs oorspronkelijk verstrekt aan COT 
SA toegevoegd aan de lening. Eind 2008 zijn door de heer M. Ververs en Silvam Beheer 
B.V.  € 75.000 respectievelijk € 70.035 ter beschikking gesteld. Over de verstrekkingen in 
2007 en 2008 is geen rente vergoed. Er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop is als 
volgt: 

 

 2008  2007 
 x 1 000 €  x 1 000 € 
    
Stand begin verslagperiode 3 899  3 459 
Terugbetaalde respectievelijk opgenomen gelden -/- 37  440 
    
Stand einde verslagperiode 3 862  3 899 

 2008  2007 
 x 1 000 €  x 1 000 € 
    
Stand begin verslagperiode 357  320 
Toevoeging 145  37 
    
Stand einde verslagperiode 502  357 
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10.9. Recapitulatie langlopende schulden 
 
In onderstaande recapitulatie wordt aangegeven binnen welke termijn na balansdatum de 
langlopende schulden dienen te worden afgelost. 
 
  

 
Hoofdsom 

 Af te 
lossen 

binnen 1 
jaar 

 Af te 
lossen 

tussen 1 
en 5 jaar 

 Af te 
 lossen 

na 5 jaar 

 x 1 000 €  x 1 000 €  x 1 000 €  x 1 000 € 
        
Converteerbare obligatielening 3 862  -  3 862  - 
Onderhandse lening 502  -  502  - 
        
 4 364  -  4 364  - 
 
 
10.10. Maatschappelijk kapitaal 
 
De nominale waarde van de gewone en prioriteitsaandelen bedraagt € 0,45. Het 
maatschappelijk kapitaal is als volgt samengesteld: 
 
 Gewone aandelen  Prioriteitsaandelen 
 2008  2007  2008  2007 
        
Maatschappelijk kapitaal 3.349.900  3.349.900  100  100 
 
 
10.11. Geplaatst kapitaal 

 
 Gewone aandelen  Prioriteitsaandelen 
 2008  2007  2008  2007 
        
Uitstaand per 1 januari 824.007  797.639  100  100 
Geplaatst -  26.368  -  - 
Ingekocht -  -  -  - 
        
Uitstaand per 31 december 824.007  824.007  100  100 
 
De in het boekjaar 2007 uitgegeven aandelen zijn uitgegeven ter verkrijging van alle door 
derden gehouden participaties in het fonds voor gemene rekening FIAM Costa Rica. Door 
middel van de uitgifte van deze aandelen FIAM N.V. heeft FIAM N.V. 100% van de 
participaties FIAM Costa Rica verworven. 
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10.12. Agio 
 
Het fiscaal gestorte agio bedraagt per 31 december 2008: € 41 049 455  
(per 31 december 2007: € 41 049.455). 
 
 
10.13. Overige reserves 
 
De overige reserves betreft het totaal van de ingehouden winsten respectievelijk geleden 
verliezen.  
 
 
10.14. Winst per aandeel 
 

Bij de berekening van de gewone winst per aandeel per 31 december 2008 is uitgegaan van 
de aan houders van gewone aandelen toe te rekenen winst van € 3.330.000 negatief (2007: 
€ 37.272.000 negatief) en een gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat gedurende 
2008 heeft uitgestaan van 824.007 (2007: 810.859). 
 
 
10.15. Verwaterde winst per aandeel 
 
10.15.1. Aan aandeelhouders toe te rekenen winst (v erwaterd) 
 
 2008               2007              
 x 1 000 €  x 1 000 € 
    
Resultaat na belastingen -/- 3 330  -/- 37 272 
Rentelast op converteerbare obligatielening (na belastingen) 304  307 
    
Resultaat na belastingen (verwaterd) -/- 3 026  -/- 36 965 
 
 
10.15.2. Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ( verwaterd) 
 
 2008               2007              
 x 1 000   x 1 000  
    
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen  
per 31 december (gewoon) 824 007  810 859 
Effect van conversie op converteerbare obligatielening 68 939  69 635 
    
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen  
per 31 december (verwaterd) 892 946  880 894 
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11. Toelichting op de winst- en verliesrekening ove r 2008 
 
 
In de winst- en verliesrekening zijn opgenomen de opbrengsten uit de beleggingen, alsmede 
alle daaraan gerelateerde kosten van beheer van beleggingen. Tevens worden de  
gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen in de winst- 
en verliesrekening verantwoord. 
 
 
11.1. Rentebaten 
 
Hieronder zijn verantwoord de interestbaten. 
 
 
11.2. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van be leggingen 
 
Hieronder zijn verantwoord de niet-gerealiseerde en waardeveranderingen van de 
beleggingen, inclusief de hiermee samenhangende wisselkoersresultaten. De specificatie is 
als volgt: 
 
 2008  2007 
 x 1 000 €  x 1 000 € 
    
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -/- 3.024  -/- 32 368 
Niet-gerealiseerde valutakoersresultaten 192   -/- 4 361 
    
 -/-  2.832  -/- 36 729 
 
De stijging van de niet-gerealiseeerde waardeveranderingen is het gevolg van de 
afwaarderingvan de beleggingen, zoals toegelicht in paragraaf 9.5 “Afwaardering 
plantages”. 
 
 
11.3. Overige bedrijfsopbrengsten 
 
Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn opgenomen de positieve overige koers- en 
valutaresultaten. Dit betreffen de koers- en omrekeningsverschillen van monetaire 
balansposten. Koers- en valutaresultaten die betrekking hebben op beleggingen worden 
verwerkt onder de niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen.  
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11.4. Kosten 1 
 
 
11.4.1.    Kosten van uitbestede werkzaamheden 
 
De directie van FIAM N.V. heeft het voeren van de administratie, het vaststellen van de 
maandelijkse intrinsieke waarde, alsmede de werkzaamheden uit hoofde van overige  
administratieve verplichtingen niet langer uitbesteed.   
 
 
11.4.2.    Kosten van uitlenen van financiële instr umenten 
 
FIAM N.V. heeft geen financiële instrumenten in- en uitgeleend (het zogeheten “securities 
lending”) en heeft derhalve in verband hiermee geen kosten betaald c.q. vergoedingen 
ontvangen. 
 
 
11.4.3.    Overige 
 
De directie, de bestuurders van de directie, FIAM N.V., dan wel met deze partijen gelieerde 
partijen of derden hebben geen vergoedingen, in welke vorm dan ook, ontvangen dan wel in 
het vooruitzicht gesteld gekregen voor het uitvoeren van opdrachten ten behoeve van FIAM 
N.V. 
 
11.5. Kosten van beheer van beleggingen (kosten dir ectie) 
 
Dit betreft de door Silvam Beheer B.V. genoten vergoeding voor de door haar gevoerde  
directie,zoals vastgesteld in de AVA van 15 december 2008.  
 2008  2007 
 x 1 000 €  x 1 000 € 
    
Vergoeding lopend jaar (directie) 175  270 
Creditnota Silvam Beheer B.V -  -/- 100 
    
 175  170 
 

                                                      
1 De op basis van artikel 45 en 46 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen vereiste 

toelichtingen zijn opgenomen onder de paragrafen 11.4 tot en 11.8. 
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11.6. Beheerskosten 
 
 2008  2007 
 x 1 000 €  x 1 000 € 
    
Accountantskosten -  37 
Administratiekosten 17  38 
Advieskosten -  41 
Kosten research -  9 
Honoraria Raad van Commissarissen 10  - 
Algemene kosten 17  17 
    
 44  142 
Afwikkeling schulden en vorderingen COT SA -           -/- 30 
    
 44  112 
 
Toelichting beheerskosten: 
- De administratiekosten hebben betrekking op de gedurende het jaar gemaakte kosten, 

dus voor het samenstellen van de jaarrekening. 
- Onder de algemene kosten zijn begrepen de kosten voor het uitbrengen van de 

jaarrekening, kosten van betalingsverkeer, inschrijving in het handelsregister etc. 
- De verschuldigde honoraria voor de Raad van Commissarissen over 2008 bedragen  

€ 10 000. In verband met de vrijval van de reservering over het boekjaar 2006, bedragen 
de kosten over 2007 per saldo nihil. 

 
 
11.7. Rentelasten 
 
Hieronder zijn begrepen de interestlasten. De interestlasten worden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen naarmate deze oplopen, door middel van de effectieve-
rentemethode.  
 
 
11.8. Vergelijking werkelijke kosten met prospectus  
 
  

2008 
basis berekening 

2008 
werke- 

lijk  

 2008  
pros- 

pectus 

 2007  
werke- 

lijk 

 2007 
prospe

ctus 
  %  %  %  % 
         
Kosten van beheer 
van beleggingen 

AVA-uitspraak 175000       

- Voor creditering door beheerder   0,25%  0,25%  0,25% 
- Na creditering door beheerder   0,25%  0,13%  0,25% 
         
Marketing Fondsvermogen 

per jaar 0,00%  0,70%   0,00%   0,70%  
Productontwikkeling Fondsvermogen 

per jaar 0,00%  0,20%  0,00%  0,20% 
Research Fondsvermogen 

per jaar 0,00%  0,10%  0.04%  0,10% 
         
         
  175000  € 1000  € 1000  € 1000 
         
Accountantscontrole Kosten per jaar -  11  37   11  
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Raad van 
Commissarissen 

Vergoeding per 
commissaris 10  5 

  
5 

  
5 

 
Voor de vergelijking van de werkelijke kosten met het prospectus is gebruik gemaakt van 
het prospectus gedateerd 21 november 2001. 
 
 
11.9. Belastingen 
 
De fiscale winst van FIAM N.V.  is onderworpen aan vennootschapsbelasting. 
 
De vennootschapsbelasting is berekend over het totale resultaat, rekening houdend met  
fiscale uitzonderingsbepalingen. FIAM N.V. is over de verslagperiode geen 
vennootschapsbelasting verschuldigd. Per 31 december 2008 is de stand van fiscaal 
onverrekende verliezen nog niet vastgesteld (per 31 december 2007: € 4 904 000). Uit 
voorzichtigheidsoverwegingen als gevolg van onzekerheden in de opbrengstontwikkeling, 
heeft FIAM N.V. hiervoor geen actieve latentie gevormd. 
 
 
11.10. Werknemers 
 
Bij de vennootschap zijn gedurende de verslagperiode geen werknemers werkzaam 
geweest. 
 
 
11.11. Risicobeheersing 
 
De investeringsactiviteiten van FIAM N.V. leiden tot een blootstelling aan verscheidene 
risico’s. Belangrijke risico’s zijn het prijs- en valutarisico, alsmede de risico’s als gevolg van 
invloeden van buitenaf. In de paragraaf 9.5, 9.6 en 10.1 is reeds uiteengezet welke invloed 
deze risico’s hebben gehad op het beleid en financiële positie van FIAM N.V. 
 
 
11.11.1. Prijsrisico 
 
Het prijsrisico kan worden omschreven als het risico dat de waarde van de beleggingen 
zullen fluctueren. De beleggingen bestaan uit een 100 %-belang in COT SA en een 99 %-
belang in RDF Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Voor onzekerheden in de waardering 
van de beleggingen wordt verwezen naar onderdeel 9.7.1. 
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11.11.2. Valutarisico 
 
Het aandeel FIAM N.V. staat genoteerd in Euro’s. De beleggingen van FIAM N.V. hebben 
voornamelijk in US-dollars plaatsgevonden. Dientengevolge staat de intrinsieke waarde van 
het aandeel FIAM bloot aan de wisselkoersmutaties tussen de Euro en de US-dollar. 
Rekening houdend met de zeer hoge kosten heeft de Beheerder ervoor gekozen het 
valutarisico niet af te dekken door financiële instrumenten. 
 
 
11.11.3. Afhankelijkheid prestaties beleggingen  
 
Het beleggingsresultaat van FIAM N.V. is afhankelijk van de prestaties van de 
ondernemingen waarin wordt belegd. De kwaliteit van het management van de 
bosbouwonderneming is daarbij een belangrijke risicofactor. Dit risico kan beperkt worden 
door de beleggingen te spreiden over verschillende ondernemingen en een toetsing van de 
juiste uitvoering van de managementtaken. 
 
 
11.11.4. Concentratierisico 
 
Het risico van waardedalingen van de intrinsieke waarde van het aandeel FIAM N.V. neemt 
toe door beperking van de spreiding van de beleggingen tot een bepaalde regio of sector. 
 
     
11.11.5. Risico’s als gevolg van invloeden van buit enaf 
 
De waarde van bosbouwprojecten en van concessies en bosgronden kan ook onderhevig 
zijn aan invloeden van buitenaf. Hieronder zijn onder meer begrepen (veranderende) 
klimatologische omstandigheden, ziekten, bosbranden en natuurrampen. 
 
Bosbranden worden in de meeste gevallen veroorzaakt door falend menselijk handelen. Het 
is noodzakelijk de betrokken mensen hiervan bewust te maken en waar mogelijk 
preventieve maatregelen te treffen. Bij de aanleg van een bosbouwproject kan dit risico 
worden beperkt door een juiste infrastructuur en bewaking. 
 
 
 
 
 
Amersfoort,  28 november 2009  
 
De directie 
Vriend Management Services B.V. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 
 
 
 

12. Accountantsverklaring 
 

De accountantscontrole op dit concept jaarverslag heeft nog niet plaatsgevonden. 

 
 
 

13. Diversen 
 
 
13.1. Statutaire regeling winstbestemming 
 
Artikel 32 van de statuten bepaalt met betrekking tot de winstbestemming: 
 
32.1. Van de winst, welke blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, wordt een zodanig 

gedeelte gereserveerd als de directie – indien en zolang deze is ingesteld onder 
goedkeuring van de Raad van Commissarissen – zal bepalen. 

 
32.2. De winst na reservering als bedoeld in het vorige lid staat ter vrije beschikking van 

de algemene vergadering, met dien verstande dat aan houders van 
prioriteitsaandelen eerst een dividend wordt uitgekeerd gelijk aan acht procent (8%) 
van het totale nominale bedrag van de door hen gehouden prioriteitsaandelen 
voordat uitkering van winst aan houders van gewone aandelen kan plaatsvinden. 

 
32.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor 

uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen 
groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal 
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

 
32.4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt 

dat zij geoorloofd is. 
 
32.5. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend mits aan 

het vereiste van het derde lid is voldaan blijkens een tussentijdse 
vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:105, lid 4 Burgerlijk 
Wetboek. 

 
32.6. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige 

uitkering ontlenen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen 
bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of 
een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust en, in het geval 
van pandrecht, de pandhouder bevoegd is om de desbetreffende uitkering in 
ontvangst te nemen.  

 



  FIAM N.V. 29 Jaarrapport 2008 

 
13.2. Resultaatbestemming 
 
Het resultaat na belastingen over het boekjaar 2008 is als afzonderlijke post opgenomen 
onder het eigen vermogen. 
 
 
13.3. Wet financieel toezicht  
 
Op 7 december 1999 heeft de vennootschap een vergunning verkregen om activiteiten te 
ontplooien krachtens de Nederlandse Wet toezicht beleggingsinstellingen (overgegaan in 
Wet financieel toezicht). Medio 2009 is de registratie als beleggingsinstelling opgegeven. 
 
 
13.4. Bijzondere zeggenschapsrechten 
 
Bijzondere rechten inzake zeggenschap in de vennootschap zijn toegekend aan de houders 
van prioriteitsaandelen. Volgens bepaling van de statuten zijn aan de prioriteitsaandelen 
rechten verbonden ten aanzien van de voordracht tot benoeming van de directeuren en 
commissarissen, alsmede ten aanzien van voorstellen tot statutenwijziging en ontbinding 
van de vennootschap. De prioriteitsaandelen zijn op naam. 
 
 
13.5. Grote beleggers 
 
Ingevolge het besluit toezicht beleggingsinstellingen maakt FIAM N.V. melding van de 
volgende grote belegger: Stichting Prioriteit FIAM (100 prioriteitsaandelen). Het bestuur van 
de Stichting Prioriteit FIAM bestaat uit de heren dr. ir. K.D. van der Mast, drs. ir. J. Vrij en 
drs. J.A.M. Vriend MiF.  
 
Tussen de genoemde grote belegger en FIAM N.V. hebben gedurende de verslagperiode 
geen transacties plaatsgevonden. 
 
 
13.6. Persoonlijke belangen in beleggingen van FIAM  N.V. 
 
Gedurende het boekjaar hebben zowel de directie, de Raad van Commissarissen en Raad 
van Advies geen belangen gehad in beleggingen van FIAM N.V.  
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BIJLAGEN 
 
 
 

14. Fiscale aspecten 
 
 
14.1. Vennootschapsbelasting 
 
FIAM N.V. is op grond van artikel 2, lid 1, letter a Wet op de vennootschap 1969  
onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting. Bij het bepalen van het belastbare 
bedrag komen de kosten in mindering op de inkomsten. Over eventuele Niet-gerealiseerde 
positieve waardeveranderingen is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Eventuele 
(on)gerealiseerde negatieve waardeveranderingen mogen wel in mindering gebracht worden 
op de inkomsten.  
 
 
 
14.2. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 
 
Voor particuliere aandeelhouders die voor de inkomstenbelasting in Nederland 
belastingplichtig zijn, is een belegging in FIAM N.V. belast volgens de regels van Box 3. Dit 
betekent dat jaarlijks een forfaitair rendement van 4% van de (gemiddelde) waarde van de  
beleggingen tot het belastbare inkomen wordt gerekend. Dit “forfaitaire” inkomen is 
belastbaar tegen een tarief van 30% inkomstenbelasting.  
 
Indien de aandelen behoren of geacht worden te behoren tot het ondernemingsvermogen 
van particuliere aandeelhouders of tot een zogenaamd aanmerkelijk belang, geldt een  
andere fiscale behandeling. In Nederland gevestigde vennootschappen dienen het aan hen 
toe te rekenen deel van het netto-inkomen, inclusief vermogenswinsten, in hun belastbare 
winst op te nemen. Dit omvat ook het netto-inkomen en de vermogenswinsten gerealiseerd 
op de beleggingen in het besloten fonds waarin zij deelnemen, ongeacht of dit inkomen en 
deze vermogenswinsten door de besloten fondsen worden uitgekeerd. Bij het bepalen van 
het belastbare bedrag komen kosten, zoals kosten en vergoedingen van beheer, in 
mindering op de inkomsten. 
 
Het voorgaande is gebaseerd op de fiscale regelgeving en jurisprudentie voor het jaar 2007. 
Bovendien zijn slechts enkele hoofdlijnen van de fiscale aspecten weergegeven.  
Aandeelhouders dienen omtrent specifiek voor hen van belang zijnde fiscale aspecten 
advies in te winnen bij hun belastingadviseur. 
 


