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Raad van Commissarissen

Prof. dr. H.G. Sol, voorzitter
Geboren: 11 augustus 1951
Functie: Hoogleraar Business and ICT en Founding dean Faculteit Economie en Bedrijfskunde,
Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties: voorzitter Stichting PAO Informatica, voorzitter Stichting Informatica Congressen,
PBLQ hoogleraar, directeur Sol Information Management B.V.
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 26-06-2007 en afgetreden op 01-10-2016

P. Smit EMTP
Geboren: 11 oktober 1963
Functie: Burgemeester Gemeente Oldambt
Nevenfuncties: Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), Voorzitter Dagelijks
Bestuur Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), portefeuille Veiligheid en Internationaal, Lid
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen, Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio, portefeuille
Crisisbeheersing, Lid LOVP, Lid Dagelijks Bestuur EDR (penningmeester), Bestuurslid Commissie Bestuur
& Veiligheid VNG, Lid Pijler Bestuur PMG (Platform Middelgrote Gemeenten), Lid Dagelijks Bestuur
Internationale Dollard Route, Lid Landelijke Stuurgroep Veiligheidshuizen, Lid Stuurgroep RIEC Noord, Lid
Commissie Regionaal Overleg vliegveld Oostwold, Lid Dagelijks Bestuur Bestuurdersvereniging D66,
voorzitter Comité van Aanbeveling van Stichting Leergeld, Pura Vida, Museum Slag bij Heiligerlee,
Campagne Groningen geeft Thuis (Kopland) en Kledingbank Maxima.
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 01-10-2016 tot 01-10-2020
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Mr. O.P.M. van den Brink
Geboren: 13 mei 1954
Functie: Vennoot Custommanagement Interim Directeuren
Nevenfuncties: Lid Raad van Advies Hogeschool TIO, Voorzitter Stichting Urban Act Nederland, bestuurslid
Stichting Kostverloren

Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 20-09-2010 en herbenoemd tot 20-09-2018

Drs. J.F. Doddema RM
Geboren: 11 november 1970
Functie: Statutair directeur Berry Plastics International BV & Global MD/GM Seal for Life Industries
(lokaal bekend als Stopaq)
Nevenfuncties: geen

Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 01-10-2016 en herbenoemd tot 01-10-2020

Drs. F.C.A. Jaspers
Geboren: 21 april 1950
Functie: Adviseur en Toezichthouder (zelfstandig gevestigd)
Nevenfuncties: Voorzitter Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER-NN), Voorzitter Adviesraad
Sociaal Planbureau Groningen, Lid Aufsichtsrat Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden/
Technischen Universität Dresden, Voorzitter bestuur Stichting Platform Groningen Architectuur en
Stedenbouw (GRAS) te Groningen, Voorzitter Raad van Toezicht Slingeland Ziekenhuis Doetinchem, Lid
bestuur Stichting Maggie Centers Nederland te Groningen

Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 15-10-2012 en herbenoemd tot 15-10-2020
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Mw. E. Lindeman QC
Geboren: 8 februari 1960
Functie: : Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Accolade, Lid Raad van Commissarissen
PC Hooft Groep
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 25-11-2013 tot 25-11-2017

Mw. K.Y. Orsel
Geboren: 18 februari 1970
Functie: : CEO MF Shipping Group
Nevenfuncties: Vicevoorzitter International Chamber of Shipping (ICS), bestuurslid Koninklijke Vereniging
van Nederlandse Reders (KVNR), Voorzitter van de Commissie Economische Zaken van de KVNR,
Voorzitter WISTA International (Women's International Shipping and Trading Association), Trustee
International Seafarers' Welfare and Assistance Network (ISWAN), Voorzitter MFG Seafarers Fund,
Ambassadeur "We keep on Growing".

Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 01-10-2016 tot 01-10-2020
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Bericht van de Raad van Commissarissen
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
In het boekjaar 2016 is een lid van de Raad van Commissarissen afgetreden en zijn drie nieuwe leden
benoemd. Per 1 oktober is de voorzitter van de Raad de heer prof. dr. H.G. Sol na een zittingsperiode van
ruim 9 jaar afgetreden. Na twee termijnen van 4 jaar hebben de Aandeelhouders zijn benoeming verlengd
met een termijn van 2 jaar of totdat er een nieuwe voorzitter kon worden benoemd. Dat heeft 1 oktober
2016 plaatsgevonden; de Aandeelhoudersvergadering heeft de heer P. Smit EMTP, Burgemeester van de
gemeente Oldambt, benoemd voor een periode van vier jaar. De heer Sol heeft met verve de Raad van
Commissarissen geleid en het bestuur van de vennootschap met raad en daad bijgestaan in een woelige
periode waarin de toekomst van de luchthaven opnieuw moest worden bepaald. Des te meer zijn wij de
heer Sol erkentelijk dat hij bereid was om zijn benoemingstermijn nog met enige tijd te verlengen.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft behalve de heer Smit de volgende leden benoemd:
mevrouw K.Y. Orsel en de heer drs. J.F. Doddema. Beiden zijn per 1 mei 2016 voor een periode van 4 jaar
benoemd.
Werkzaamheden van de Raad in 2016
De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd in het bijzijn van de directie. In
de reguliere vergaderingen zijn telkenmale de lopende operationele en financiële ontwikkelingen
besproken. Daarnaast hebben leden van de Raad van Commissarissen frequent formeel en informeel
contact gehad met de directie om actuele zaken te bespreken en de directie daarbij te adviseren. Ook met
vertegenwoordigers van de Aandeelhouders is een aantal malen informeel over de ontwikkelingen rond de
luchthaven gesproken.
De Raad heeft zich door de directie uitgebreid laten informeren over de commerciële ontwikkelingen.
Enerzijds betrof dit de afnemende omvang van de vakantiechartermarkt, anderzijds ging het om de kansen
om een lijndienst met een hub-verbinding te starten. De Raad is geïnformeerd over de risico’s die de start
van de verbinding met Kopenhagen met zich mee brengt als gevolg van het samenwerkingsverband dat
de luchthaven daarbij is aangegaan met de luchtvaartmaatschappij en de Zweedse luchthaven Örebro. Het
belang van het tot stand brengen van deze verbinding voor de rol van de luchthaven als schakel in de
internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland rechtvaardigen deze stap.
Veel zorg heeft de Raad over de liquiditeitsontwikkeling van de luchthaven. De afnemende opbrengsten uit
havengelden als gevolg van een sterke druk op de havengeldtarieven en de afname van verkeer in 2016
waren daar mede de oorzaak van. Bij herhaling heeft de Raad die zorg onder de aandacht gebracht van
de Aandeelhouders en er bij hen op aangedrongen tijdig structurele ondersteunende maatregelen te treffen
om acute liquiditeitsproblemen voor te zijn. De begin 2016 gestarte strategische verkenning naar de
toekomst van de luchthaven die de Aandeelhouders hebben laten uitvoeren was een belangrijke stap. De
uitkomsten van deze verkenning zijn in de tweede helft van 2016 bekend geworden en de Aandeelhouders
hebben in grote meerderheid besloten om te kiezen voor de ontwikkeling van de luchthaven tot
“Toegangspoort voor het Noorden”. Daarbij is in beginsel de bereidheid uitgesproken een
investeringsbudget van € 46 miljoen voor de komende 10 jaar beschikbaar te stellen.
Onderdeel van deze financiële inspanning is het vergoeden van de kosten die kunnen worden aangemerkt
als kosten voor niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB), zoals de kosten die verband
houden met de brandweerorganisatie en securitymaatregelen.
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Van betekenis is ook dat de Aandeelhouders, al dan niet met inbegrip van bijdragen uit het bedrijfsleven,
een fonds gaan voeden waarmee financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe routes mogelijk
wordt. De Aandeelhouders zullen in de zomer van 2017 de besluitvorming over deze voornemens afronden.
De Raad van Commissarissen acht het met het oog op de verwachte liquiditeitsontwikkeling voor 2017 van
Groningen Airport Eelde noodzakelijk dat deze geldstromen al in de tweede helft van 2017 beschikbaar
komen. Dan lijkt de continuïteit voor de eerste 10 jaar gewaarborgd.
Het exploitatietekort over 2016 bedroeg € 2.364.547, fors groter dan het tekort van € 975.560 van 2015.
De afname van de omzet uit vakantievluchten en de hogere uitgaven voor business development en
marketing zijn de belangrijkste oorzaken. Voor 2017 kan bij ongewijzigde financieringsomstandigheden
het tekort oplopen tot ruim € 4 miljoen. Alleen indien de kosten in verband met ontwikkeling van nieuwe
routes (inclusief de route naar Kopenhagen) en de NEDAB-kosten worden gefinancierd uit andere bronnen
dan de exploitatie van de luchthaven, is een renderend luchthavenbedrijf binnen bereik.
Corporate Governance
De Raad van Commissarissen en directie hebben uitgesproken de beginselen van de Nederlandse
Corporate Governance Code te onderschrijven, aangepast aan de structuur en aard van de vennootschap.
In afwijking van de Code vormt de Raad de auditcommissie. De Raad van Commissarissen kent een
remuneratiecommissie, die de werkgeversrol vervult ten opzichte van de directeur. De vennootschap kent
geen klokkenluidersregeling, maar wel een regeling vertrouwenspersoon. De Raad van Commissarissen
heeft in 2014 het Reglement Raad van Commissarissen Groningen Airport Eelde N.V. vastgesteld.
Pré-advies bij de jaarrekening
Het door de directie opgestelde jaarverslag met de jaarrekening, voorzien van een accountantsverslag en
controleverklaring, wordt op 3 mei 2017 door de Raad van Commissarissen met de directie en de externe
accountant besproken. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door De Jong & Laan
accountants.
De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat 2016 zowel wat betreft de verkeersontwikkeling als
wat betreft het financieel resultaat een tegenvallend jaar is geweest. Het bedrijfsresultaat van de
vennootschap is over 2016 uitgekomen op een tekort van € 2.364.547.
Van de besluitvorming door de Aandeelhouders om aanzienlijke investeringen te doen om de
luchthavenactiviteiten te kunnen continueren en te intensiveren heeft de Raad van Commissarissen met
veel genoegen kennis genomen. De Raad legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 28 juni 2017. Tevens stelt de Raad voor om decharge te verlenen
aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het
gehouden toezicht.
Tenslotte spreekt de Raad van Commissarissen aan de directeur en medewerkers haar dank uit voor hun
inzet en betrokkenheid en de vele werkzaamheden die in het verslagjaar zijn verricht.
Namens de Raad van Commissarissen,
P. Smit EMTP, voorzitter
20 april 2017
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Bestuursverslag

Groningen Airport Eelde NV maakt deel uit van de Noordelijke infrastructuur en is van belang voor de
internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland. Om die reden hebben zowel de Rijksoverheid als de
regionale overheden sinds de oprichting ruim 86 jaar geleden de exploitatie van de luchthaven financieel
gesteund. Het Rijk heeft in de periode 2001-2003 haar financiële betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde
beëindigd en het Rijksaandeel ‘om niet’ aan de regionale aandeelhouders overgedragen. Dit ging gepaard
met een ‘afkoopsom’ in de vorm van een directe kapitaalstorting, gebaseerd op de toekomstige
exploitatietekorten, en de betaling van de geraamde kosten van de baanverlenging. De verwachting was
dat die enkele jaren later zou zijn gerealiseerd. Met de regionale aandeelhouders is daarbij afgesproken
dat zij alles in het werk stellen om de functie van de luchthaven in stand te houden. Gedurende 10 jaar,
van 2003 tot en met 2012, hebben de regionale aandeelhouders daartoe jaarlijks eveneens een
kapitaalbijdrage (agio) gestort.
De Europese luchtvaartmarkt is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Van min of meer passieve
aanbieders van openbare infrastructuur en handhavers van veiligheid hebben ook regionale luchthavens
zich ontwikkeld tot actieve marktpartijen in een zeer concurrerende markt. De steeds dalende ticketprijzen,
zeker voor intra-Europese vluchten, hebben hun weerslag op de marges in de hele industrie en dus ook op
de luchthaventarieven. GAE moet tarieven fors verlagen om mee te kunnen doen in de Nederlandse en
Europese markt. Om juist de volumes te laten toenemen en de betekenis van de luchthaven voor de regio
te vergroten door het aantrekken van nieuwe verbindingen, wordt geïnvesteerd in business development
en marketing. Daarnaast zijn investeringen in nieuwbouw voor de brandweerorganisatie en verbetering van
de terminal noodzakelijk, die niet uit de eigen opbrengsten kunnen worden gefinancierd. Het is verheugend
dat de aandeelhouders op grond van een strategische verkenning eind 2016 hebben uitgesproken dat de
luchthaven zich zou moeten ontwikkelen tot de “Toegangspoort van het Noorden”. In de zomer van 2017
zullen de aandeelhouders de besluitvorming over de financiering van GAE afronden en komt naar het zich
laat aanzien een einde aan de onzekerheid bij alle stakeholders over het toekomstperspectief van de
luchthaven.
Een belangrijke stap om de connectiviteit van Noord-Nederland te verbeteren is in de loop van 2016 gezet
door het realiseren van de verbinding met de luchthaven en hub Kopenhagen. Sinds medio september
voert luchtvaartmaatschappij Nordica, in samenwerking met de SAS, op doordeweekse dagen 2
retourvluchten en op zondag 1 retourvlucht CPH – GRQ uit. Via het netwerk van SAS heeft NoordNederland daarmee goede verbindingen met verschillende Europese en Intercontinentale bestemmingen.
De realisatie van de Kopenhagen-route is een belangrijke opsteker in een tegenvallend jaar voor wat betreft
de passagiersontwikkeling. Het aantal vakantievluchten liep met 25% terug als gevolg van de verslechterde
politieke situatie in Turkije en de vluchtelingencrisis in Griekenland. De vakantievluchten zijn qua aantallen
passagiers nog steeds het belangrijkste segment. Groningen Airport Eelde is kwetsbaar voor geopolitieke
spanningen, zoals die zich momenteel voordoen in de landen die vanaf GAE het meest wordt aangevlogen
(Griekenland en Turkije). Dat heeft uiteraard direct zijn weerslag op de opbrengsten. Een (tijdelijke) daling
van het aantal vluchten met 25% leidt ook tot een daling van de havengelden, de brandstofverkopen en de
opbrengsten uit parkeerterreinen en concessies. Het resultaat over 2016 is door deze tegenvallers, en de
inspanningen op het gebied van business development (Kopenhagen), uitgekomen op een tekort van €
2,36 miljoen.
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Ondanks de dip in het chartervervoer zijn er, naast de verbinding met de hub Kopenhagen, zeker meer
positieve ontwikkelingen geweest in 2016. De horeca op de luchthaven heeft een nieuwe frisse uitstraling.
Onder de naam “Bites and Flights” heeft Bos en Bos Catering in het voorjaar van 2016 de exploitatie van
het restaurant en de zalen naast de terminal ter hand genomen.
De ‘upgrade’ van het voorterrein, zoals al beschreven in de luchthavenstrategie ‘Werelden verbinden’, is
een stap dichterbij gekomen met de herontwikkeling van de voormalige RijksLuchtvaartSchool. GAE en de
provincie Drenthe zijn overeen gekomen de gebouwen van de KLM-Luchtvaartschool over te nemen,
Drenthe heeft middelen beschikbaar gesteld om dit provinciaal monument in oude stijl op te knappen en te
her-ontwikkelen voor nieuwe bedrijvigheid en culturele activiteiten. Een belangrijke impuls voor verdere
ruimtelijke verbeteringen en nieuwe investeringen.
Het UMCG Mobiel Medisch Team heeft de standplaats van de traumahelicopter verplaatst van het
ziekenhuis in Groningen naar de luchthaven. Daar is ook een ambulancepost bij gekomen. Het voormalige
Nacap-kantoor is na jaren leegstand eind 2016 weer in gebruik genomen en wordt geëxploiteerd als
Business Center Mach5; een representatief multifunctioneel bedrijfspand. Een ander pand dat na jaren
leegstand weer een nieuwe gebruiker heeft gevonden is de “Stella-hangar”. Deze hangar met
kantoorruimte is overgenomen door Hoofdstad BV. Nadat de laatste jaren enkele vliegscholen op GAE zijn
gestopt, is er in 2016 weer een nieuwe opleiding opgericht met de naam EFTC, European Flight Training
Center. Voorlopig heeft de vliegschool onderdak gevonden in een ruimte onder de verkeerstoren.
General Enterprises, onder meer importeur en onderhoudsbedrijf van Cirrus-vliegtuigen heeft
nieuwbouwplannen op het voorterrein die niet alleen tot meer luchtvaartactiviteiten zullen leiden, maar ook
de kwaliteit en uitstraling van het terrein voor de terminal en RLS-gebouwen zullen daar sterk door
verbeteren.
De nieuwe investeringen in luchtvaartactiviteiten en de nieuwe bedrijvigheid in de tot voor kort leegstaande
gebouwen versterken de economische betekenis van het luchthavencomplex voor de regio. Deze
ontwikkelingen brengen nieuwe werkgelegenheid naar de luchthaven en dragen bij aan de ruimtelijke
invulling en uitstraling.
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Business development
Het overtuigen van luchtvaartmaatschappijen en touroperators dat er kansen zijn om vluchten vanaf en
naar Groningen Airport Eelde uit te voeren is de kern van business development. Een lang gekoesterde
wens is om Noord-Nederland met een hub-luchthaven te verbinden. In 2016 is dit gelukt. Met Nordica zijn
afspraken gemaakt om met ingang van 19 september 2016 11 keer per week de verbinding Groningen
Kopenhagen vv uit te voeren. Een belangrijke stap om de connectiviteit van Noord-Nederland door de lucht
te verbeteren. De luchthaven ondersteunt in de aanloopfase deze verbinding met incentives en een actieve
marketing campagne met een bijdrage uit het Route Development Fonds. De verbinding lijkt snel aan te
slaan, gelet op het feit dat vrijwel elke maand meer passagiers van de lijndienst gebruik maken. Van belang
is ook dat het Noordelijk bedrijfsleven zich achter het initiatief schaart wat onder meer tot uitdrukking komt
in de daartoe opgerichte businessclub ‘GRQ Business Network’. Een belangrijke stimulans om voluit te
werken aan de doorgroei van deze verbinding en het ontwikkelen van nieuwe verbindingen.
Dat er aantoonbaar potentieel is voor bepaalde bestemmingen is geen garantie dat deze ook worden
aangevlogen of gecontinueerd. De strategie van luchtvaartmaatschappijen kan veranderen, waardoor
bestemmingen uit het aanbod worden geschrapt. De strategie van Transavia om meer en meer te opereren
als

low cost maatschappij, maakt dat deze

maatschappij

niet meer

de

vanzelfsprekende

chartermaatschappij is voor vakantiebestemmingen vanaf Groningen. Ook de politieke ontwikkelingen zijn
van grote invloed. De politieke situatie in Turkije en de vluchtelingenproblematiek in Griekenland hebben
begin 2016 veel vakantiegangers er toe gebracht niet naar de vertrouwde bestemmingen als Bodrum,
Antalya en Kos te reizen. Daarmee is de vakantiemarkt zomer 2016 voor Groningen Airport Eelde met
ongeveer 25% ingezakt.
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De nadruk bij business development gericht op de vakantiemarkt lag in 2016 dan ook op het maken van
afspraken met touroperators en luchtvaartmaatschappijen voor vluchten naar minder kwetsbare
bestemmingen. Voor de zomer 2017 zijn er afspraken gemaakt met TUI en Corendon om het aanbod op
Griekenland en de Canarische Eilanden te verbreden. Het aantal passagiersbewegingen zal dan ook naar
verwachting weer tot boven de 200.000 stijgen, waar de teller in 2016 nog bleef staan op 180.399
passagiersbewegingen.

Het aantal vliegbewegingen nam in 2016 voor het eerst weer toe met 5,6%, van 23.466 in 2015 tot 24.748
in 2016. De toename werd voor het grootste deel gerealiseerd door de toename van het aantal
privévluchten. Het lesverkeer daalde met 4,6%; deze daling werd veroorzaakt door minder lesvluchten
vanaf andere luchthavens; de KLM Luchtvaartschool realiseerde voor het eerst sinds enige jaren weer een
toename (3,8%) van bewegingen.
De aantallen passagiers- en vliegbewegingen worden hieronder voor de laatste 5 jaren weergegeven.
2012
Passagiersbewegingen
Totaal
Charter
Lijn
Overig
Vliegbewegingen
Totaal
Charter
Lijn
Les
Overig

2013

208.669 201.721
144.082 138.594
60.812 59.918
3.775
3.205

46.418
1.089
798
32.557
11.974

43.836
1.021
478
31.808
10.529

2014

2015

2016

199.645 220.710
134.724 157.123
60.760 55.904
4.161
7.683

180.399
115.922
59.267
5.210

38.951
1.025
704
26.922
10.300

23.466
1.232
860
11.669
9.705

24.748
922
1248
11.112
11.466

In de volgende grafiek wordt de ontwikkeling van de passagiers per maand in 2016 vergeleken met die in
2015.
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Duidelijk blijkt de afname in de zomer (minder vakantiecharterpassagiers). Opvallend is dat de lijn van 2016
in de laatste maanden boven die van 2015 komt. Dat is mede het gevolg van de vluchten naar Kopenhagen.
Deze trend van herstel heeft zich begin 2017 voortgezet.
Operationele bedrijfsvoering
De havendienst is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het luchtvaartterrein, met inbegrip van de
securitytaken. Voor de uitvoering van de securitytaken wordt gebruik gemaakt van de diensten van
Securitas. De controle op passagiers en goederen is in 2016 weer verder aangescherpt, waardoor de
luchthaven opnieuw heeft moeten investeren in apparatuur en er gemiddeld meer securitypersoneel bij
vertrekkende vluchten moest worden ingezet. De securitymedewerkers werken nauw samen met de
afhandelingsorganisatie van Groningen Airport Eelde. Deze laatste draagt zorg voor een efficiënte en
passagiersvriendelijke doorstroom van passagiers en bagage tussen aankomst en vertrek. Daarbij moet
aan de eisen van de verschillende luchtvaartmaatschappijen worden voldaan wat betreft procedures van
inchecken,

belading

en

omkeertijden.

Dit

proces

wordt

geregeld

ge-audit

door

de

luchtvaartmaatschappijen. De afhandelingsorganisatie van GAE is daarbij steeds als goed uit de verf
gekomen.
De luchthavenbrandweer is opgeleid en goed geoefend om uit te rukken bij alarmeringen. In 2016 is twee
keer uitgerukt voor een incidentmelding. Eén keer als voorzorg bij een melding dat er rook in de cabine
was gesignaleerd en een keer omdat een toestel door het neuswiel was gezakt. In beide gevallen betrof
het een kleiner toestel en is er geen letsel aan inzittenden of verdere schade opgetreden.
Op 8 december 2016

heeft er een grote multidisciplinaire oefening plaatsgevonden. Een dergelijke

oefening wordt eens in de twee jaar gehouden met medewerking van omliggende hulpverleningsdiensten
en de verschillende autoriteiten die daarvoor zijn aangewezen. Aan de oefening, die goed is verlopen,
deden circa 80 mensen mee.
De luchthaven is ’s nachts gesloten, behalve voor medische vluchten. Dat betreft meestal vluchten
uitgevoerd in het kader van een spoedeisende orgaantransplantatie in het UMCG. In 2016 heeft zich dat
veel minder voorgedaan dan in eerdere jaren, maar toch is de luchthaven daarvoor 34 keer open gegaan.
Dat impliceert dat de operationele afdelingen brandweer en havendienst, en ook de Luchtverkeersleiding,
daarvoor op dienst komen.
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Voor gebruik van de luchthaven buiten opstellingstijden is ten behoeve van de traumaheli van het UMCG
een andere regeling van kracht, waarbij opkomst van operationele diensten niet voorgeschreven is.
Groningen Airport Eelde heeft in het verleden aan verschillende proefprojecten meegewerkt op het gebied
van duurzaamheid en innovatieve systemen voor Luchtverkeersleiding. In 2016 heeft de luchthaven zich
opgeworpen om uit te groeien tot kennis- en ontwikkelcentrum voor het gebruik van drones. Samen met de
Provincie Drenthe, onderwijs- en kennisinstellingen is de ‘Drone-hub’ opgezet. Dat is uniek, omdat het
vliegen met drones op luchthavens niet is toegestaan. De Drone-hub gaat zich in de toekomst, in nauwe
samenwerking met onder meer de Luchtverkeersleiding Nederland, het Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartcentrum, enkele onderwijsinstellingen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
bezighouden met wet- en regelgeving en met het onderzoeken van de mogelijkheden om in de toekomst
drones met het overige luchtverkeer te laten integreren.

13

Personeel en organisatie
Het personeelsbestand van Groningen Airport Eelde kent weinig verloop. Veel afdelingen bestaan al jaren
uit dezelfde medewerkers die allen een hoge betrokkenheid tonen. De securitymedewerkers behoren niet
tot de eigen organisatie, dit zijn werknemers van Securitas en zij worden door Groningen Airport Eelde
ingehuurd. Bij de afhandeling worden relatief veel mensen ingehuurd in het zomerseizoen, voor inchecken platformwerkzaamheden.
De Ondernemingsraad heeft in 2016 één keer overleg gehad met een afvaardiging van de Raad van
Commissarissen en drie keer met de directie. Belangrijke gespreksonderwerpen waren duurzame
inzetbaarheid van medewerkers en het proces van de aandeelhouders over de besluitvorming over de
toekomst van de luchthaven. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met de manager Finance en Control
over de financiële stand van zaken van de vennootschap. De Ondernemingsraad heeft een aantal keer
haar adviesrecht en instemmingsrecht uitgeoefend.

Organogram
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Financieel
Exploitatie
De afname van het aantal vakantiepassagiers met ruim 25% is van grote invloed geweest op de
resultaatontwikkeling van de luchthaven in 2016. Niet alleen de opbrengsten uit havengelden daalden
daardoor, maar ook de opbrengsten uit parkeren en brandstofverkopen namen evenredig af. De opbrengst
uit havengelden was bijna € 650.000 lager dan in 2015. De afname als gevolg van het charterverkeer
bedroeg ruim € 700.000. De afname van de opbrengsten uit betaald parkeren bedroeg meer dan € 100.000.
Bij de overige baten werd een eenmalige opbrengst gerealiseerd uit erfpachtvergoeding uit verkoop van de
hangar van de gefailleerde vliegschool Stella Aviation. De totale bedrijfsopbrengsten waren in 2015
afgerond € 5.243.000, in 2016 namen deze af tot € 4.586.000.
De personeelskoten stegen in 2016 met afgerond € 145.000 tot € 4.354.000. De huisvesting- en
terreinkosten bleven in 2016 vrijwel op hetzelfde niveau als in 2015. De algemene kosten stegen met ruim
€ 490.000. Deze toename is volledig toe te schrijven aan de kosten van incentives en
marketinginspanningen in het kader van de totstandkoming en vluchtuitvoering van de lijndienst naar
Kopenhagen per 19 september 2016. Mede daardoor namen de bedrijfslasten toe van € 6.375.000 in 2015
tot € 7.006.000 in 2016.
De rentebaten namen in 2016 af ten opzichte van 2015 met ruim € 100.000. Dit komt doordat een
hoogrenderende deposito (ruim 4%) in mei 2016 is vrijgevallen. Ook de afnemende liquiditeit speelde een
rol.
Het exploitatietekort bedroeg in 2015 € 975.560. Het tekort over 2016 bedraagt € 2.364.547. Dit tekort komt
ten laste van de algemene reserve. In onderstaande grafiek wordt de toename van het tekort getoond aan
de hand van de ontwikkeling bij de hierboven kort besproken kosten- en opbrengstencategorieën.
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Investeringen
In materiële vaste activa is in 2016 voor een bedrag van € 364.276 geïnvesteerd. Voor bijna € 21.000
betreft dit bouwkundige aanpassingen en herinrichting van terreinen. Aan installaties is een bedrag van
bijna € 60.000 uitgegeven; € 40.000 daarvan betreft uitbreiding van de toegangsbeveiliging. Voor de
afdeling afhandeling zijn een aantal noodzakelijke vervangingen in tractie en rollend materieel uitgevoerd.
Het betreft een zogenaamde ambu-lift; een liftinstallatie om mensen met een beperkte mobiliteit aan boord
van een vliegtuig te helpen, daarnaast zijn een de-icer aangeschaft en bagagebanden. Voor de oude
sneeuwruimvoertuigen en -bezems is een renovatieprogramma opgesteld om de levensduur opnieuw te
kunnen verlengen. De eerste fase is in 2016 uitgevoerd. In totaal is aan tractie en overig rollend materieel
voor bijna € 160.000 geïnvesteerd. De uitgaven voor inventarissen zijn in 2016 circa € 120.000 groot. De
belangrijkste uitgaven zijn gedaan voor de aanschaf van nieuwe beeldschermen in de terminal,
bagagekarretjes en een intercomsysteem. Daarnaast betreft het diverse uitgaven voor hard- en software,
kantoorinventarissen en communicatiemiddelen.
De investering in financiële vaste activa betreft de boeking uit hoofde van de overeenkomst met de
aannemer en betreft de vooruitbetaalde investering in groot onderhoud en/of vervanging van de verlengde
baan en baanverlichting. Het gaat in 2016 om een bedrag van € 111.775.
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Risico’s
De effecten van de vluchtelingencrisis in Griekenland en de politieke situatie in Turkije in 2016 hebben een
grote negatieve uitwerking gehad op het vluchtaanbod en het aantal boekingen naar deze landen. De
situatie leek zich te stabiliseren en in 2017 zijn opnieuw vluchten naar Turkije in het aanbod opgenomen.
Begin 2017 is de politieke situatie in Turkije echter opnieuw verslechterd. De boekingen naar deze
bestemmingen lopen achter bij de verwachtingen. Het blijkt opnieuw dat Groningen Airport Eelde met het
huidige aanbod van bestemmingen kwetsbaar is voor de gevolgen van reizigerskeuzes bij het optreden
van geopolitieke spanningen.
De liquiditeit van de luchthaven daalde in 2016 vanwege de negatieve cashflow. De toename van de
uitgaven voor marketinginspanningen en business development in combinatie met de trend van lagere
gemiddelde tarieven voor havengelden hebben een versnelling aangebracht in de afname van de liquiditeit.
In 2016 hebben de aandeelhouders in grote meerderheid het principebesluit genomen om fors in de
luchthaven en routeontwikkeling te willen investeren en zo de continuïteit te waarborgen. Deze
investeringen zullen tevens een positief effect op de liquiditeit hebben.

Blik op de toekomst
In december 2016 hebben de aandeelhouders na een transparante publieksconsultatie en politiek debat,
mede op basis van beslisdocumentatie die gestoeld is op rapporten van meerdere deskundigen, in beginsel
besloten te investeren in de toekomst van de luchthaven. Het gaat daarbij om bijdragen in de kosten van
zogenaamde ‘niet-economische diensten van algemeen belang’ (NEDAB), zoals de brandweer- en
securitytaken. Ook willen de aandeelhouders middelen vrijmaken voor het verder ontwikkelen van de
connectiviteit van Noord-Nederland door bij te dragen in een route ontwikkelingsfonds. Er wordt financiering
in het vooruitzicht gesteld voor de bouw van een nieuw brandweergebouw en verbetering van de terminal.
Voor de zomer 2017 zal hierover de definitieve besluitvorming in de gemeenteraden en provinciale staten
plaatsvinden. Omdat eind 2016 de richting en omvang van deze investeringsopgave nog onzeker was, is
in overleg met de aandeelhouders en Raad van Commissarissen besloten nog geen begroting voor 2017
vast te stellen, maar voor wat betreft de lopende uitgaven de lijn van 2016 vooralsnog te continueren in
2017. In de voorlopige plannen wordt voorgesteld de luchthavenorganisatie op te splitsen in een luchthaven
ontwikkelingsmaatschappij (LOM) en een luchthaven exploitatiemaatschappij (LEM). Deze opsplitsing
maakt deelname van private partijen in de exploitatie kansrijker en vergroot het toezicht van de
aandeelhouders. Daarbij wordt overwogen ook de NEDAB-activiteiten in een aparte entiteit onder te
brengen.
De hoogte van deze investering - die Groningen Airport Eelde de mogelijkheid moet geven zich te
ontwikkelen tot “Toegangspoort van het Noorden” - is door de adviseurs bepaald op € 46 miljoen voor een
periode van 10 jaar. Daarbij is uitgegaan van een investeringsscenario dat kan leiden tot het gebruik van
de luchthaven door circa 400.000 passagiers per jaar (“moderate to strong growth”). In deze plannen is
rekening gehouden met de concurrentie die Groningen Airport Eelde zal ondervinden van de ontwikkeling
van Lelystad Airport na 2018.
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Als de hier geschetste investeringen van de aandeelhouders door besluitvorming tegen de zomer van 2017
vast staan en worden uitgevoerd, is de continuïteit van de luchthaven voor de eerste 10 jaar geborgd. Er
zijn middelen om de routeontwikkeling te kunnen intensiveren en zo de betekenis van de luchthaven voor
de regio te kunnen versterken. De verkeersambities en de financiering van de activiteiten van de luchthaven
vormen de belangrijkste bouwstenen voor het vast te stellen luchthavenbesluit dat door het Rijk als bevoegd
gezag moet worden afgegeven. Met deze “license to operate” en de steun van de regio is er een stevige
en noodzakelijke basis gelegd voor intensivering van het gebruik van de luchthaven in het belang van
Noord-Nederland en alle stakeholders.
Eelde, 20 april 2017

Ir. J.M. van de Kreeke
Directeur
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Meerjarenoverzicht Groningen Airport Eelde
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netto baten

5.241

5.091
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5.243
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personeelskosten
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lasten

5.662

5.583
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resultaat
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JAARREKENING 2016

Bestaande uit:

-

Balans

-

Winst- en verliesrekening

-

Kasstroomoverzicht

-

Toelichtingen
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BALANS NA RESULTAATBESTEMMING 2016
Bedragen in euro’s
Stand per 31 december

2016

2015

Vaste activa
ref.
1. Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en –terreinen

5.437.683

5.601.561

517.672

563.508

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.833.419

1.861.776

In uitvoering en vooruitbetaald

215.219

197.098

8.003.993

8.223.943

392.573

280.798

392.573

280.798

Installaties

2.

Financiële vaste activa
Vooruit betaalde kosten
DBFM-overeenkomst
8.396.566

8.504.741

Vlottende activa
3.

Overige voorraden

143.265

113.050

4.

Vorderingen

786.967

878.183

5.

Liquide middelen

5.422.941

7.140.962
6.353.173

8.132.195

14.749.739

16.636.936
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Bedragen in euro’s
Stand per 31 december

2016

2015

Eigen vermogen
ref.
6. Opgevraagd en gestort kapitaal

4.140.000

4.140.000

7.

Agio

7.147.035

7.147.035

8.

Overige reserves

- 465.995

1.898.552
10.821.040

13.185.587

Langlopende schulden
9.

Overlopende passiva

68.331

68.331

1.869.346

2.165.674

(ontvangen investeringsbijdragen)

10. DBFM-overeenkomst

1.937.677

2.234.005

Kortlopende schulden
DBFM-overeenkomst
Crediteuren
11. Overige schulden

291.000

361.231

940.179

215.489

759.843

640.624
1.991.022

1.217.344

14.749.739

16.636.936
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WINST- & VERLIESREKENING OVER 2016
Bedragen in euro’s
2016

2015

3.198.805

3.845.972

13. Opbrengst gebouwen en terreinen

563.125

573.144

14. Brandstof verkopen

154.698

181.746

15. Overige bedrijfsopbrengsten

669.388

641.983

Som der bedrijfsopbrengsten

4.586.016

5.242.845

Omzet
ref.
12. Havengelden

Bedrijfslasten
16. Personeelskosten
17. Afschrijvingskosten
18. Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rente
Resultaat

4.354.353

4.208.719

604.191

608.241

2.047.690

1.557.963
7.006.234

6.374.923

-2.420.218

-1.132.078

55.671

156.518

-2.364.547

-975.560
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KASSTROOMOVERZICHT 2016
Bedragen x 1.000 euro
2016

2015

-2.421

-1.132

Kasstroom uit operationele activiteiten
ref.
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
17. Afschrijvingen

604

608
604

3.

Veranderingen in het werkkapitaal:
Voorraden

4.

Vorderingen
Kortlopende schulden

608

-30

-3

-203

-62

478

-285

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Ontvangen rente
Kasstroom uit operationele activiteiten

245
-1.572

-350
-874

350

22

-1.222

-852

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen/desinvesteringen
in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-501

-607
-501

-607

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen rente
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
5.

Afname geldmiddelen

5

12
5

12

-1.718

-1.447

7.141

8.588

-1.718
5.423

-1.447
7.141

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december
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TOELICHTING ALGEMEEN
Activiteiten
Groningen Airport Eelde N.V. heeft tot doel de uitoefening van het luchtvaartbedrijf, waaronder met
name begrepen zijn de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van het als zodanig aangewezen
luchtvaartterrein.
Vestigingsadres
Groningen Airport Eelde N.V. is gevestigd aan de Machlaan 14a te Eelde en heeft als statutaire
vestigingsplaats Groningen.

Continuïteit
Het boekjaar werd afgesloten met een resultaat voor belasting van € 2.364.547 negatief.
2016 heeft in het teken gestaan van onderzoek door de aandeelhouders van de vennootschap naar en
besluitvorming omtrent de lange termijn toekomstvisie voor Groningen Airport Eelde N.V. Dit heeft initieel
geleid tot drie mogelijke toekomstscenario's, te weten:
1. Afbouw naar een klein recreatief vliegveld;
2. Huidige situatie handhaven;
3. Investeren om de luchthaven te laten functioneren als Toegangspoort voor het Noorden.
Eind 2016 hebben de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde N.V. gekozen voor continuering op
basis van scenario 3. De aandeelhouders hebben in december de keuze voor dit scenario, waarbij een
totale investering gemoeid is van € 46 miljoen voor 10 jaar, voorgelegd aan de Provinciale Staten en de
gemeenteraden. Enkel de gemeenteraad van Tynaarlo (4% aandeelhouder) heeft nog geen besluit
genomen omtrent de benoemde voorstellen.
Vooruitlopend op scenario 3 is de directie in 2016 reeds gestart met een hub-verbinding met Kopenhagen.
Dat heeft financiële consequenties die de organisatie niet kan financieren binnen de eigen begrotingen van
2016 en 2017.
In de afgelopen maanden hebben alle betrokken partijen zich gezamenlijk ingespannen om de gewenste
financiering te realiseren. Daarbij is ook advies ingewonnen over het meest geschikte organisatiemodel.
Het doel van de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief is het scheppen van de optimale
voorwaarden voor de organisatie om te groeien. In welke vorm de nodige steun verstrekt wordt en welke
activiteiten in de huidige vennootschap Groningen Airport Eelde N.V. voortgezet worden, zijn nog
onderwerp van gesprek en nader onderzoek. Er wordt over nagedacht om een splitsing aan te brengen
tussen de exploitatie activiteiten, vastgoed en de publieke taken. Overigens dit alles vooralsnog wel binnen
een groepsstructuur.
Van de liquide middelen ultimo 2016 ad. € 5,4 miljoen staan € 1,1 miljoen niet ter vrije beschikking. De
liquide middelen die wel ter vrije beschikking staan, zijn naar verwachting rond september 2017 volledig
besteed.
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Voor de periode 2017-2026 wordt een nieuw luchthavenbesluit aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor
de organisatie is 2017 daarmee het eerste jaar van die periode en tegelijk een overgangsjaar naar de
nieuwe organisatie- en financieringsopzet.
In verband met de liquiditeitspositie is het noodzakelijk dat de eerste bijdragen, volgend uit de gemaakte
keuze in december, voor 2017 medio dit jaar beschikbaar komen.
Aangezien een positief aandeelhoudersbesluit en daarmee een voortzetting van de activiteiten op dit
moment in de rede ligt, is de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteit.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
de directie van Groningen Airport Eelde N.V. 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 in artikel 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 desbetreffende jaarrekeningposten.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Groningen Airport Eelde N.V. en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten, behoudens de ontvangen interest uit hoofde
van de vooruit ontvangen subsidie voor de baanverlenging, die is opgenomen als kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
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Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof

vervaardigingsprijs

onder

aftrek

van

cumulatieve

afschrijvingen.

Indien

geen

specifieke

waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winsten verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Leasing
Operationele leasing
Bij Groningen Airport Eelde N.V. kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de vooren nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij Groningen Airport Eelde N.V. ligt. Deze lease
contracten worden verantwoord als operationele leasing. 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.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de passage “Bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa” op de volgende pagina.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur

en

bijzondere

waardeverminderingen.

De

vervaardigingsprijs

bestaat

uit

de

aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de
vervaardiging inclusief installatiekosten.
De kosten van groot onderhoud worden geactiveerd op basis van de componentenbenadering.
Subsidies op investeringen worden, op het moment dat de subsidie definitief is toegekend, in mindering
gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en
vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen
en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (netto vermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze
op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Groningen Airport Eelde N.V. 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.
De eerste waardering van gekochte 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.
Vooruitbetaalde kosten
Voor het uitvoeren van (groot) onderhoud wordt periodiek aan de gecontracteerde aannemerscombinatie
een overeengekomen bedrag betaald. Deze kosten worden als vooruitbetaalde kosten verantwoord tot het
moment van uitvoering. Op moment van uitvoering van werkzaamheden worden deze kosten in geval van
groot onderhoud geactiveerd of in geval van klein onderhoud in de exploitatie verantwoord.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Groningen Airport Eelde N.V. 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. 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.
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Vlottende activa

Overige voorraden
Overige voorraden voor gebruik en verkoop
De overige voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder
toepassing van de FIFO-methode (“first in, first out”) of lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde
is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van
de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
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.
Eigen vermogen
Indien Groningen Airport Eelde N.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte
aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan,
totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden
verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het
eigen vermogen. De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze
aandelen in mindering is gebracht (RJ 240.215). Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop
en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen.
Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. 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 schulden in de winst- en verliesrekening als
interestlast verwerkt.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Opbrengstverantwoording
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Verlenen van diensten
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.
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige

bedrijfsopbrengsten

bestaan

voornamelijk

uit

de

gerealiseerde

opbrengsten

uit

de

parkeerterreinen, vergoeding voor werkzaamheden ten behoeve van derden en incidentele baten.
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Groningen Airport Eelde heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Voor de pensioenregeling in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat
afhankelijk

is

van

leeftijd,

salaris

en

dienstjaren.

De

regeling

is

ondergebracht

bij

het

bedrijfstakpensioenfonds ABP. Groningen Airport Eelde heeft in geval van een tekort bij dit
bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan hogere
toekomstige premies. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg ultimo 2016 96,6%.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Over terreinen
wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Overheidssubsidies
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.
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Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
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.
Fiscale positie vennootschapsbelasting
Groningen Airport Eelde N.V. is met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting (VPB). Dit is geregeld in de wet 'Modernisering VPB-plicht
overheidsondernemingen'.
Om de juiste fiscale positie te bepalen dient een fiscale openingsbalans te worden opgesteld. Op het
moment van het opmaken van de jaarrekening 2016 is deze nog niet beschikbaar. De vennootschap heeft
het afgelopen jaar een aanzienlijk negatief resultaat behaald. De verwachting is dat binnen de huidige
structuur ook in de komende jaren verliezen geleden zullen worden. Hierdoor wordt het onwaarschijnlijk
geacht dat de vennootschapsbelastingplicht op afzienbare termijn tot daadwerkelijke afdracht van
vennootschapsbelasting zal leiden. Daarom is in de onderhavige jaarrekening de fiscale positie niet nader
berekend. De organisatie is op dit moment bezig met het komen tot de fiscale openingsbalans en de
afstemming met de Belastingdienst.
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TOELICHTING OP DE BALANS
1.

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedragen in euro's

Bedrijfs-

Installaties

Andere

Activa

gebouwen/

vaste bedrijfs

in uitvoering

terreinen

middelen

Totaal

Stand per 01.01.2016
Actuele waarde/
aanschaffingswaarde

197.098

59.723.070

0

0

-29.387.943

6.103.590

197.098

30.335.127

-4.241.814

0

-25.748.814

455.604

0

0

3.637.630

5.601.561

563.508

1.861.776

197.098

8.223.943

Investeringen

21.854

59.266

266.366

41.480

388.966

Subsidies

-4.726

0

0

0

-4.726

17.128

59.266

266.366

41.480

384.240

Subsidies
Cum. afschrijvingen
Cum. vrijval subsidies
Boekwaarde

43.283.816

10.138.566

-26.874.717

-2.513.226

16.409.099

7.625.340

-13.989.564

-7.517.436

3.182.026

6.103.590

Mutaties in de boekwaarde

Herallocatie

23.359

0

0

-23.359

0

Desinvestering activa

0

0

0

0

0

Desinvestering afschrijving

0

0

0

0

0

Afrondingen

0

0

0

0

0

-897.738

-157.074

-294.723

0

-1.349.535

693.373

51.972

0

0

745.345

-163.878

-45.836

-28.357

18.121

-219.950

43.329.029

10.197.832

6.369.956

215.219

60.112.036

-26.879.443

-2.513.226

0

0

-29.392.669

16.449.586

7.684.606

6.369.956

215.219

30.719.367

Afschrijvingen
Vrijval subsidies

Stand per 31.12.2016
Actuele waarde/
aanschaffingswaarde
Subsidies
Cum. afschrijvingen

-14.887.302

-7.674.510

-4.536.537

0

-27.098.349

Cum. vrijval subsidies

3.875.399

507.576

0

0

4.382.975

Boekwaarde

5.437.683

517.672

1.833.419

215.219

8.003.993

De materiële vaste activa worden volgens de lineaire methode afgeschreven op basis van de verwachte
gebruiksduur. Dit leidt tot onderstaande afschrijvingstermijnen:
Bedrijfsgebouwen en –terreinen

3 - 40 jaar

Installaties

3 - 30 jaar

Andere vaste bedrijfsmiddelen

3 - 25 jaar
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In 2013 zijn de baanverlenging en de vernieuwing van de afwatering en riolering in gebruik genomen.
In het verslagjaar is de subsidie voorwaardelijk vastgesteld door het Ministerie. Deze voorwaarde heeft
betrekking op het feit dat een deel van de subsidie nog te betalen kosten betreffen, die uit hoofde van de
DBFM-overeenkomst periode worden betaald aan de aannemerscombinatie PASE. Daar wij van mening
zijn dat er sprake is van voldoende zekerheid dat aan de gestelde voorwaarde van de subsidie wordt
voldaan, is de volledige subsidie in mindering gebracht op de materiële vaste activa.
2.

Financiële vaste activa

Vooruit betaalde kosten DBFM-overeenkomst
Dit betreft de betaling op grond van de DBFM-overeenkomst voor uit te voeren onderhoud tijdens de
contractperiode voor de baanverlenging en de riolering. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden
zullen bij de uitvoering de kosten in geval van groot onderhoud worden geactiveerd en in geval van klein
onderhoud in de exploitatie worden verantwoord.
Deze post is als volgt samengesteld:
Stand per 1 januari

280.798

Betalingen

163.775

Uitgevoerd onderhoud
Stand per 31 december

-52.000
392.573

€

Vlottende activa
3.

Overige voorraden

De voorraden betreffen met name oliën, blusstoffen, gladheidbestrijdingsmiddelen, onderhoudsmaterialen, promotie artikelen en toegangspassen en hebben samen een waarde van € 143.265.

4.

Vorderingen

Deze post betreft vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar en is als volgt samengesteld:
Per 31 december

2016

2015

Handelsdebiteuren

388.122

402.910

Belasting

113.937

88.836

62.943

40.649

220.875

50.511

1.090

295.277

Overige vorderingen
Vooruitbetaald
Rente
€

786.967

€

878.183
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5.

Liquide middelen

Het betreft de volgende banksaldi:
Per 31 december
- ABN AMRO
- Rabobank
- Kas, kruisposten

2016

2015

74.956

48.139

5.347.731

7.089.591

254

3.232

€ 5.422.941

€ 7.140.962

Deze saldi betreffen in hoofdzaak spaarsaldi en deposito’s waarvan de looptijd per ultimo 2016 korter is
dan 1 jaar. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor € 4.264.081
ter vrije beschikking aan de onderneming. Voor € 1.158.860 betreft dit vooruit ontvangen subsidies, die niet
ter vrije beschikking aan de onderneming staan.

Eigen vermogen
6.

Opgevraagd en gestort kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 12.000 aandelen à € 450 nominaal. Hiervan zijn 9200 aandelen
geplaatst.
Per 31 december

2015

Maatschappelijk kapitaal

5.400.000

In portefeuille

1.260.000

Opgevraagd en gestort kapitaal

€ 4.140.000

De verdeling van het opgevraagd en gestort kapitaal is als volgt:
Per 31 december

2015

Provincie Groningen

1.242.000

30%

Provincie Drenthe

1.242.000

30%

Gemeente Groningen

1.076.400

26%

Gemeente Assen

414.000

10%

Gemeente Tynaarlo

165.600

4%

€ 4.140.000

100%

7.

Agio

Groningen Airport Eelde ontving van de Aandeelhouders tot en met het jaar 2012 een agiostorting.
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8.

Overige reserves

In 2016 kende deze reserve het volgende verloop:

Stand per 1 januari
Af: Resultaat
Stand per 31 december

€

2016

2015

1.898.552

2.874.112

-2.364.547

-972.560

-465.995

€ 1.898.552

Langlopende schulden
9.

Overlopende passiva

Dit bedrag van € 68.331 betreft het saldo vooruit ontvangen subsidie voor het project afwatering.

10. DBFM-overeenkomst

Stand per 1 januari
Betalingen

Verplichting op korte termijn
Stand per 31 december

2016

2015

2.526.905

2.807.801

-366.559

-280.896

2.160.346

2.526.905

-291.000

-361.231

€ 1.869.346

€ 2.165.674

Met de aannemerscombinatie PASE is overeengekomen dat gedurende 10 jaar na realisatie van de
projecten baanverlenging en riolering een deel van de bouwsom per kwartaal zal worden voldaan.
Voor zover er sprake is van een looptijd van meer dan twaalf maanden, zijn deze verplichtingen opgenomen
als langlopende verplichting DBFM-overeenkomst. De kwartaalbedragen worden geïndexeerd. Met
betrekking tot deze verplichting wordt een saldo van € 1.158.860, bestaande uit vooruit ontvangen
subsidies, aangehouden op een geblokkeerde rekening zoals toegelicht onder punt 5 “liquiditeit”.

36

Kortlopende schulden
Ten aanzien van de kortlopende schulden dient vermeld te worden dat alle kortlopende schulden een
looptijd korter dan twaalf maanden hebben.

11. Overige schulden
Deze post is als volgt samengesteld:
Per 31 december

2016

2015

Energie kosten

35.912

26.914

Advies-, controlekosten/verzekeringen

19.360

18.272

Onderhoud/contracten

34.856

18.732

Marketing activiteiten

11.362

20.299

Inleen personeel beveiliging/overig

49.774

29.257

Salarissen, overige personeelskosten

33.273

691

9.764

6.404

285.547

278.527

200.198

215.203

79.797

26.325

Vooruit ontvangen posten
Vakantietoeslag en verlofrechten
Nog af te dragen premies sociale
verzekeringen/belasting
Overige
€

759.843

€

640.624
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De vennootschap heeft zich ten behoeve van de Staat verbonden met het recht van eerste hypotheek met
pandrecht op de percelen grond en infrastructuur die samen het luchtvaartterrein vormen, tot een bedrag
van € 18.620.000, tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen de vennootschap verschuldigd mocht
blijken te zijn uit hoofde van de op 5 december 2003 gesloten overeenkomst inzake de kosten van de
baanverlenging en waarde van het luchtvaartterrein.
In deze overeenkomst is onder meer bepaald dat bij een functiewijziging of een vervreemding van
luchthaveninfrastructuur en vastgoed een percentrage van de marktwaarde verschuldigd is aan de Staat.
Naast de verplichting om de resterende betalingen voor de uitvoering van de werken periodiek af te rekenen
(DBFM) is met de aannemerscombinatie PASE tevens overeengekomen om periodiek een betaling te doen
voor (groot) onderhoud van de uitgevoerde werken gedurende de contractperiode van 10 jaar na
oplevering. Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 802.918.
Deze betalingen worden jaarlijks geïndexeerd.
Verplichting < 1 jaar

€

123.526

Verplichting 1-5 jaar

€

494.104

Verplichting > 5 jaar
Totaal

€
€

185.288
802.918

Operational Leasing
Op balansdatum werden door de vennootschap zeven auto’s geleased, met een resterende looptijd van
2,5 tot 46 maanden en een leaseverplichting van in totaal € 157.073.
Lease verplichtingen < 1 jaar

€

57.746

Lease verplichtingen 1-5 jaar

€

99.327
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
12. Havengelden
Deze post is als volgt samengesteld:
2016

2015

Landingsgelden

962.313

1.147.879

Passagiersvergoeding

860.391

1.063.322

Security charge

598.491

747.638

Handling

660.912

750.947

Overige havengelden

116.698

136.186

€ 3.198.805

€ 3.845.972

2016

2015

Opbrengst gebouwen

264.964

269.370

Opbrengst terreinen

238.659

223.240

59.502

80.534

13. Opbrengst gebouwen en terreinen
Deze post is als volgt samengesteld:

Concessies
€

563.125

€

573.144

14. Brandstof verkopen
Deze post is als volgt samengesteld:
2016

2015

Fee Jet-A1 leveringen

142.712

170.951

Fee Av-gas leveringen

11.986

10.795

€

154.698

€

181.746
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15. Overige bedrijfsopbrengsten
Deze post is als volgt samengesteld:
2016

2015

Opbrengst uit dienstverlening aan derden

105.013

74.430

Opbrengst voorterrein

408.494

513.937

Doorberekende administratiekosten
Opbrengst vrachtdiensten
Diverse baten
€

9.007

5.298

22.695

19.004

124.179

29.314

669.388

€

641.983

16. Personeelskosten
De specificatie van de personeelskosten luidt als volgt:
2016

2015

2.936.805

2.856.994

Pensioen lasten

317.034

332.606

Sociale lasten

468.472

434.099

3.722.311

3.623.699

Inleen security personeel

515.394

491.785

Overige personeelskosten

116.648

93.235

€ 4.354.353

€ 4.208.719

Salarissen

Op 31 december 2016 waren er 59 werknemers in dienst bij de vennootschap, dat waren er 58 per
31 december 2015. Over het boekjaar ging het gemiddeld om de volgende fte’s:
2016

2015

Operationele diensten

34,3

34,0

Overig personeel

17,6
51,9

14,5
48,5

Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam.
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17. Afschrijvingskosten
In 2016 is een bedrag van € 604.191 aan afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie gekomen.
Dit bedrag is als volgt toe te lichten:
2016

2015

Gebouwen en terreinen

897.738

905.458

Installaties

157.074

174.579

Overige duurzame bedrijfsmiddelen

294.723

296.060

1.349.535

1.376.097

745.344

767.856

Afschrijving op:

Totaal
Vrijval subsidies
Afschrijving ten laste van het boekjaar

€

604.191

€

608.241

18. Overige bedrijfskosten
In deze post wordt onderscheid gemaakt in:
2016

2015

- assuranties en belastingen

140.033

137.439

- onderhoud gebouwen/terreinen

276.053

257.073

76.795

99.733

492.881

494.245

- ontwikkeling- en promotiekosten

892.467

343.627

- advieskosten

107.167

130.533

- overige

555.175

589.558

1.554.809

1.063.718

€ 2.047.690

€ 1.557.963

Huisvesting- en terreinkosten:

- overige

Algemene kosten:

Totaal

41

Eelde, 20 april 2017

Voor de jaarrekening 2016:

Raad van Commissarissen

dhr. P. Smit EMPT, voorzitter (per 01-10-2016)

mr. O.P.M. van den Brink

drs. F.C.A. Jaspers

mw. E. Lindeman QC

mw. K.Y. Orsel (per 01-05-2016)

drs. J.F. Doddema RM (per 01-05-2016)

Directie
ir. J.M. van de Kreeke

De jaarrekening is door de aandeelhouders vastgesteld in haar algemene vergadering
van 28 juni 2017
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Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat
Winstbestemming
1. De winst is ter beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat reservering zal
plaats hebben, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare
winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte kapitaal
en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd
is.
4. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien de gang van zaken dit toestaat
en aan het vereiste van lid 2 is voldaan.
5. Aan de vennootschap vindt geen winstuitkering op eigen aandelen plaats.
6. De algemene vergadering kan besluiten dat dividend anders dan in geld wordt uitgekeerd.
Het over 2016 gerealiseerde verlies van € 2.364.547 wordt onttrokken aan de overige reserves.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden die vermeld dienen te worden.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Groningen Airport Eelde N.V.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 van Groningen Airport Eelde N.V. te Groningen
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Groningen Airport Eelde N.V. per 31 december 2016 en van het resultaat over
2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de winst- & verliesrekening over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Materiële onzekerheid over de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘continuïteit’ in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is
dat de entiteit ten aanzien van het kunnen voldoen aan haar verplichtingen afhankelijk is van additionele stortingen
door de aandeelhouders voortvloeiende het gewenste toekomstscenario. Deze condities duiden op het bestaan van
een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Groningen Airport Eelde N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Fiscale positie
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel fiscale positie in de toelichting van de jaarrekening, waarin de gevolgen
van de per 1 januari 2016 ontstane vennootschapsbelastingplicht van de onderneming is toegelicht. Ons oordeel is
niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

44

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen
heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
onafhankelijkheid te waarborgen.
Groningen, 20 april 2017
De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door R.R. Ogink RA
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