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Persbericht 

Op 29 april 2022 heeft Bever Holding bekend gemaakt met betrekking tot het uitstel van openbaarmaking jaarlijks 

financieel verslag en jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

De directie heeft de concept jaarrekening over het boekjaar 2021 ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. 

Aandeelhouders die de concept jaarrekening willen inzien kunnen zich melden via het email adres info@beverholding.nl. 

De vennootschap zal dan organiseren dat de concept jaarrekening in fysieke vorm kan worden ingezien. Hierbij zullen 

aandeelhouders moeten aantonen dat zij aandeelhouders zijn, dit zal mogelijk in een vergelijkbare procedure verlopen 

zoals bij de aanmelding voor de Aandeelhoudersvergadering. De concept jaarrekening 2021 is niet gecontroleerd door een 

externe accountant.  

Om overige geïnteresseerde op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van N.V. Bever Holding is bij dit persbericht 

inzicht gegeven in de resultaten en de financiële situatie doormiddel van een verkort bericht. Dit bericht is niet de 

jaarrekening en voldoet ook niet aan de normale te stellen eisen van verslaggeving. Ook deze cijfers zijn niet gecontroleerd 

door een externe accountant.  

Per heden maakt Bever Holding de voorlopige resultaten over verslagjaar 2021 bekend. 

Voorlopige resultaten verslagjaar 2021 

Vastgoedportefeuille 

De vastgoedportefeuille kent per 31 december 2021 een waardering van € 200,01 miljoen, op basis van de samenstelling 

van de vastgoedportefeuille. 

Voorlopig resultaat 

Het geconsolideerde resultaat van Bever Holding over het jaar 2021 voor belastingen bedroeg € 54,16 miljoen positief      

(2020: € 659 duizend negatief), hetgeen toe te rekenen is aan een positieve exploitatie uit vastgoed van € 55,24 miljoen 

netto financieringsbaten van € 88 duizend en overige lasten van € 1,16 miljoen. 

Als gevolg van mutaties in de latente belastingvorderingen- en verplichtingen, groot € 14,78 miljoen bedroeg het resultaat 

na belastingen € 39,38 miljoen positief (2019: € 3,09 miljoen negatief). 

Eigen vermogen  

Over het jaar 2021 bedraagt het eigen vermogen per 31 december € 135,6 miljoen bij een balanstotaal van € 215,3 miljoen.  

De intrinsieke waarde per aandeel Bever op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2021 bedroeg ca.    

€ 7,95 

 

 

 



De jaarcijfers 2021 zijn niet gecontroleerd door de externe accountant. 

 

2021 in het kort  

Zoals reeds eerder gemeld bestaat er al langer een accountantsprobleem. Bever Holding is in afwachting van de 
aanwijzingsbevoegdheid welke de Minister van Financiën voornemens is de OOB- accountantskantoren op te leggen met 
betrekking tot de verplichte controle van de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen. Deze wetswijziging zal de 
OOB-accountantskantoren dwingen om de jaarrekeningen van de OOB- bedrijven te controleren. Na het inwerkingtreden 
van deze wetswijziging kan het proces van selectie van een nieuwe accountant voor de vennootschap verder worden gezet. 
Bever streeft ernaar om deze ontstane situatie zo snel mogelijk op te lossen maar is hiervan afhankelijk van de snelheid 
waarbij deze wetswijziging zal worden aangenomen. 

De procedures tegen de gemeente Wassenaar inzake het landgoed Ivicke zijn nog lopende, in de bestuursrechtelijke 
bodemprocedure met betrekking tot de krakers heeft de rechter de gemeente Wassenaar veroordeeld het pand te laten 
ontruimen.  

Voor verdere informatie verwijzen wij U naar onze eerder uitgegeven persberichten.  

Vooruitzichten 2022 

Bever Holding streeft ernaar in 2022 wederom verder invulling te geven aan haar projecten door middel van een nieuwe 

samenwerking of verkoop.  

Bij Adriaan van Erk Groep is een geschil ontstaan over de uitvoering en levering.  N.V. Bever Holding wenst geen 

medewerking te verlenen aan deze levering, indien en zo lang Van Erk een aantal afspraken die in het kader van deze 

verkoop zijn gemaakt, niet erkent en respecteert. Het betreft de volgende mondeling gemaakte afspraken; 

- Winstaandeel van 30% bij een bouwvolume van 30.000m2 oplopend tot maximaal 50% bij een bouwvolume vanaf 

50.000 m2. 

- Betalen van een rentecomponent ad. 2,5% te berekenen over de onbetaalde koopsommen tot aan de dag van 

volledige betaling. 

- Vergoeding door Van Erk aan Bever c.s. van de gemaakte advocaat- en adviseurskosten. 

- Vergoeding door Van Erk aan Bever c.s. van de onroerendezaakbelasting en andere zakelijke lasten. 

Door Adriaan van Erk Onroerend Goed B.V. werd Bever Holding c.s. in kort geding gedagvaard hiertegen werd door Bever 

Holding c.s. verweer gevoerd. De voorzieningenrechter heeft Bever in het gelijk gesteld en alle vorderingen van Van Erk 

afgewezen. Adriaan van Erk Onroerend Goed B.V. heeft hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis.   

Bever Holding blijft in afwachting van de wetswijziging die de OOB-accountantskantoren zal dwingen om de jaarrekeningen 

van de OOB- bedrijven te controleren. Na het inwerkingtreden van deze wetswijziging kan het proces van selectie van een 

nieuwe accountant voor de vennootschap verder worden gezet. 

Toelichting 

De financiële overzichten in dit persbericht zijn ontleend aan de door de directie opgestelde ‘Concept’ jaarrekening 2021 
van N.V. Bever Holding (jaarrekening).  

Op de jaarrekening 2021 werd geen accountantscontrole uitgevoerd.  

De financiële overzichten, zoals weergegeven in dit persbericht, dienen te worden gelezen in samenhang met de 
jaarrekening waaraan deze zijn ontleend.  

De directie zal verdere mededelingen doen over de publicatie van de jaarrekening en het oproepen van de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Wassenaar, 2 juni 2022 

N.V. Bever Holding 
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Bijlage: financiële overzichten 
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