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Raad van Commissarissen
Prof. dr. H.G. Sol, voorzitter

Mr. O.P.M. van den Brink

Geboren: 11 augustus 1951
Functie: Hoogleraar Business and ICT en Bouwdecaan
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit
Groningen
Nevenfuncties: voorzitter Stichting PAO Informatica,
voorzitter Stichting Informatica Congressen, Voorzitter
Raad van Toezicht Nicolaes Mulerius, HEC-hoogleraar,
directeur Sol Information Management B.V., Member
Board of Trustees Uganda Technology and Management
University Kampala, Member Board of Trustees
International Institute for Communication
and Development Den Haag.
Nationaliteit: Nederlandse 		
Benoemd per 26-06-2007 en herbenoemd tot 26-06-2015

Geboren: 13 mei 1954
Functie: CEO ICTS Europe
Nevenfuncties: Lid Raad van Advies Hogeschool
TIO, Voorzitter Raad van Advies Transparant Sound
Technology, lid Raad van Advies Corendon
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 20-09-2010 tot 20-09-2014

Mr. R.W.P. Bakker

J.H. Mosselman

Geboren: 26 november 1953
Functie: zelfstandig belastingadviseur met eigen
praktijk
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 14-06-2000 en afgetreden op 14-06-2012

Geboren: 30 november 1950
Functie: algemeen directeur Baselex BV
Nevenfuncties: lid Geschillencommissie Reizen,
rijksgecommitteerde Nationale Hogeschool voor
Toerisme en Verkeer, lid Raad van Commissarissen
International Assets
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 18-09-2003 en herbenoemd tot 18-092015

Drs. F.C.A. Jaspers
Geboren: 21 april 1950
Functie: Adviseur Raad van Bestuur Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG), lid Bestuurscommissie Internationale Zaken van de NFU te Utrecht
Nevenfuncties: LSH-“Taskforce European Connection”
(voorzitter): Taskforce Europa van Topsector Life
Sciences & Health (LSH) van Ministeries van VWS en
EZ, Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Healthy
Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
te Groningen, Voorzitter Raad van Commissarissen
Stichting Nederlands Instituut voor de Accreditatie van
Zorginstellingen (NIAZ) te Utrecht, Lid Aufsichtsrat
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden/
Technischen Universität Dresden, Voorzitter bestuur
Stichting Platform Groningen Architectuur en
Stedenbouw (GRAS) te Groningen
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 15-10-2012 tot 15-10-2016
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Drs. A. van der Hek
Geboren: 12 september 1938.
Functie: Research fellow Wiardi Beckman Stichting
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 10-12-2004, herbenoemd tot 30-06-2013
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Inleiding
Jaarbericht 2012: terugkijken en een blik vooruit
De directie en Raad van Commissarissen van Groningen Airport
Eelde presenteren hierbij het verslag over het jaar 2012. Het was
een memorabel jaar voor de luchthaven, want na jarenlang plannen
maken, kon de schop de grond in voor de aanleg van de verlengde
start- en landingsbaan. Hiermee is Groningen Airport Eelde aan de
vooravond gekomen van een nieuwe sprong vooruit.
De springplank word gevormd door onze Air Service Development
Strategie voor de komende jaren, de routeontwikkelingsstrategie
waarmee Groningen Airport Eelde de luchthaven wil laten groeien.
In het verslagjaar hebben we veel energie besteed aan het in kaart
brengen van de kansen voor Groningen Airport Eelde.
De mogelijkheden die er voor de luchthaven liggen op het gebied van
uitbreiding van vluchten, bestemmingen en markten inspireren ons.
We hopen dat dit jaarbericht u evenveel inspiratie, enthousiasme en
tevens inzicht biedt. We wensen u veel leesplezier!
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Bericht van de Raad van Commissarissen
Samenstelling van de Raad van
Commissarissen
Na een zittingsperiode van 12 jaar is per 14 juni 2012
de heer mr. R.W.P. Bakker teruggetreden als lid van de
Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde.
Wij zijn de heer Bakker veel dank verschuldigd voor de
constructieve wijze waarop hij zich al die jaren heeft
ingezet voor de belangen van de luchthaven.
Per 15 oktober 2012 is de heer drs. F.C.A. Jaspers door
de Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde NV
voor een periode van 4 jaar benoemd als lid van de
Raad van Commissarissen. In de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van 20 december 2012 is op
verzoek van de aandeelhouders de heer drs. A van
der Hek herbenoemd tot en met 30 juni 2013. De Raad
bestaat daarmee uit 5 leden.

Benoeming statutair directeur
Per 1 juni 2012 is de heer ir. J.M. van de Kreeke
aangetreden als statutair directeur van Groningen
Airport Eelde NV. De heer van de Kreeke was voordien
onder meer directeur van Kilimanjaro International
Airport in Tanzania. Hij volgt de heer ir. J.G. Hillen op
die sinds 1 maart 2009 de directiefunctie bekleedde.
De Raad van Commissarissen is de heer Hillen zeer
erkentelijk voor de wijze waarop hij aan de luchthaven
heeft leiding gegeven en meer in het bijzonder aan het
proces van aanbesteding en gunning van de uitvoering
van de baanverlenging.

Vergaderingen van de Raad in 2012
De Raad van Commissarissen van Groningen Airport
Eelde heeft in het verslagjaar 7 keer vergaderd in
aanwezigheid van de directie waarbij de lopende
operationele en financiële zaken met de directie zijn
besproken. Daarnaast is de start en de voortgang van
de uitvoering van de baanverlenging steeds op de
vergaderingen besproken. De Raad heeft met genoegen
vastgesteld dat voortvarend met de uitvoering van het
werk is gestart. Het opstellen van een herziene visie
voor de toekomst van de luchthaven die zijn vertaling
krijgt in een nieuw ontwikkelingsplan is vanzelfsprekend
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een belangrijk onderwerp voor beraadslagingen in de
Raad. Het plan zal aangeven hoe de luchthaven zich
zal kunnen ontwikkelen op het gebied van verkeer en
vervoer en ook qua ruimtelijke ordening. Uiteraard
geeft het plan inzicht in de financiering van de
luchthavenactiviteiten, een belangrijk aspect temeer
nu de jaarlijkse dotatie van de aandeelhouders in het
vermogen van de vennootschap in 2012 is beëindigd.
In de eerste helft van 2013 zal het plan met de
aandeelhouders van de luchthaven worden besproken.
In het verslagjaar zijn de commissarissen eenmaal
bijeen geweest om het eigen functioneren te bespreken.
De commissarissen hebben vastgesteld dat de Raad van
Commissarissen naar behoren is samengesteld en dat
in de Raad de gewenste competenties verenigd zijn.

Corporate Governance
Directie en Raad van Commissarissen van Groningen
Airport Eelde zijn van mening dat, zeker voor een
vennootschap als Groningen Airport Eelde, integer
en transparant handelen door het bestuur en het
afleggen van verantwoording over het uitgeoefende
toezicht hierop essentiële voorwaarden zijn in
het stellen van vertrouwen dat belanghebbenden
hebben in de luchthaven. Raad van Commissarissen
en directie hebben uitgesproken deze beginselen
van de Nederlandse Corporate Governance Code te
onderschrijven, maar wel aangepast aan de structuur
en aard van de vennootschap.

Voor een deel spreekt het voor zich dat, gezien de aard
en omvang van de vennootschap, enkele onderdelen
van de Code niet van toepassing zijn. Voor een ander
deel zijn onderwerpen uit de Code al statutair geregeld.
Groningen Airport Eelde kent geen reglement voor
de Raad van Commissarissen en in afwijking van
de Code is er geen auditcommissie. De Raad van
Commissarissen kent wel een remuneratiecommissie
welke de werkgeversrol vervult ten opzichte van de
directie.
De vennootschap kent geen klokkenluidersregeling,
maar wel een regeling vertrouwenspersoon.

Preadvies bij de jaarrekening
Op 2 april 2013 heeft de Raad van Commissarissen
van Groningen Airport Eelde de door de directie
opgemaakte jaarrekening voorzien van een
managementletter en accountantsverslag in
aanwezigheid van de accountant besproken. De
jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

resultaat veel beter dan in de begroting 2012 was
voorzien.
De Raad stelt de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders voor de jaarrekening 2012 van
de vennootschap goed te keuren. Tevens stellen
wij voor om decharge te verlenen aan de directie
voor het beheer en aan de leden van de Raad van
Commissarissen voor het toezicht.
Tenslotte spreekt de Raad van Commissarissen aan de
directie en medewerkers haar dank uit voor de inzet
die in het verslagjaar is gepleegd en voor de daarmee
bereikte resultaten.
Namens de Raad van Commissarissen
19 april 2013

Prof. dr. Henk G. Sol
Voorzitter

De aankondiging dat de baanverlening door kon
gaan heeft direct geleid tot meer belangstelling van
luchtvaartmaatschappijen. Dat leidde tot een groei
van het aantal passagiers van 40 procent. De groei is
vooral toe te schrijven aan de 6 wekelijkse vluchten die
door Ryanair worden uitgevoerd. De sterk verminderde
vraag naar verkeersvliegers heeft er daarentegen toe
geleid dat het aantal (les)bewegingen in 2012 opnieuw
is afgenomen.
De vennootschap heeft sinds april 2012 de
afhandelingsactiviteiten in eigen beheer genomen en
daarmee directe zeggenschap over de wijze waarop
deze belangrijke activiteit wordt uitgevoerd. Het
heeft er tevens toe geleid dat het personeelsbestand
tot boven de 50 medewerkers in vaste dienst is
toegenomen.
Het bedrijfsresultaat van de vennootschap is over
2012 uitgekomen op een tekort van € 421.646. In 2011
bedroeg het tekort (na stelselherziening) € 586.884.
Met de hogere omzet uit passagiersvervoer is het
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2012 in vogelvlucht
Het zal u niet zijn ontgaan. Groningen Airport Eelde
is in 2012 begonnen met de aanleg van de verlengde
start- en landingsbaan en een nieuw passagiersrecord
is gerealiseerd. De definitieve goedkeuring van het
aanwijzingsbesluit door de Raad van State in februari
2012 over de baanverlenging markeerde een mijlpaal
in de historie van de luchthaven. Het leverde nieuw
elan op en opende de weg naar een nieuwe en
perspectiefrijke toekomst. Die nam na de beslissing
van het hoogste rechtsorgaan al gauw concrete vorm
aan toen in april de graaf- en asfalteringsmachines
van aannemingscombinatie Dura Vermeer-Imtech
het terrein betraden om te beginnen met de
constructiewerkzaamheden.
De langere baan is een fundament onder de
toekomstplannen van Groningen Airport Eelde.
De baanverlenging biedt de luchthaven tevens
de mogelijkheid de doelstelling uit de nationale
Luchtvaartnota gestalte te geven. Daarin is Groningen
Airport Eelde aangewezen als regionale luchthaven
van nationale betekenis. Alleen met een langere start-

en landingsbaan is de luchthaven in staat die rol in te
vullen door te groeien in de sterk veranderende markt
voor internationaal handelsverkeer door de lucht.
Daarbij wil de luchthaven een verantwoorde mix van
vliegverkeer. Het betekent onder meer dat Groningen
Airport Eelde ook haar maatschappelijke rol als
nationaal opleidingscentrum voor verkeersvliegers wil
blijven vervullen.
Het streven van Groningen Airport Eelde naar een
gezondere financiële exploitatie en meer bedrijvigheid
staat niet op zich. Het achterliggende doel is
versterking van het ruimtelijk-economisch perspectief
van Noord- en Noordoost-Nederland. In de visie van
de luchthaven vormt Groningen Airport Eelde een
onmisbare schakel in de noordelijke economie.
Nieuw is de aandacht voor inkomend zakelijke en
toeristisch vliegverkeer. Dit is een markt die nog
nauwelijks is ontgonnen. Om de ontwikkeling ervan
te stimuleren hebben de Kamer van Koophandel en
noordelijke toeristische organisaties de handen ineen
geslagen en de basis gelegd voor een gezamenlijke
marketing- en sales-aanpak.
Een moment in het verslagjaar dat niet onvermeld mag
blijven was het vertrek van directeur Jos Hillen. Jos
Hillen was drie jaar verbonden aan Groningen Airport
Eelde en onder zijn leiding werd de baanverlenging een
feit en is de luchthavenorganisatie gereed gemaakt
voor haar nieuwe toekomst. Organisatorisch zijn
er verbeteringen doorgevoerd en tevens heeft Jos
Hillen een hecht netwerk van bedrijven en instellingen
aan Groningen Airport Eelde weten te binden.
Deze organisaties hebben zich bereid verklaard de
luchthaven te ondersteunen. Jos Hillen mocht in juli
van het verslagjaar tijdens zijn afscheidsreceptie het
memorabele moment meemaken waarop de eerste
graafmachine de grijper de grond in stak en daarmee
het baanverlengingsproject officieel in gang zette. Het
was tevens de symbolische overdracht van de leiding
aan zijn opvolger Marco van de Kreeke. Die verruilde
het directeurschap van Kilimanjaro International
Airport in Tanzania voor de leiding van Groningen
Airport Eelde. Marco van de Kreeke zal als directeur
van Groningen Airport Eelde de groeiambities van de
luchthaven vorm en inhoud geven.
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Ontwikkeling in vliegverkeer
De plannen voor de bouw van de nieuwe start- en
landingsbaan konden altijd al rekenen op belangstelling
van luchtvaartmaatschappijen. Toen het verlengen
van de baan groen licht kreeg, werd de luchthaven
daadwerkelijk interessanter voor reisorganisaties en
luchtvaartmaatschappijen. De onderhandelingen met
airlines over nieuwe diensten op Groningen Airport
Eelde werden daardoor intensiever. Zo kwamen de
gesprekken met bijvoorbeeld Ryanair versneld tot een
resultaat over de start van drie nieuwe lijndiensten;
op Bergamo, Marseille en Palma de Mallorca. Een
opvallende nieuwkomer in 2012 was ook de Spaanse
luchtvaartmaatschappij Vueling die in april met een
lijndienst op Barcelona startte. Helaas besloot Vueling
de dienst in 2013 niet te continueren. De reden voor de
beëindiging lag in de aankondiging van Ryanair om op
het nabij Barcelona gelegen Girona te gaan vliegen. Die
bestemming komt in 2013 in de plaats van de vluchten
op Marseille. Het geeft de dynamiek weer van de wereld
waarin een luchthaven als Groningen Airport Eelde
opereert.

Bestemmingen 2012
Zomerseizoen

Winterseizoen

Milaan Bergamo
Marseille
Mallorca
Barcelona
Aberdeen
Antalya
Dalaman
Kreta
Kos
Corfu
Faro
Malaga
Gran Canaria
Tenerife

Milaan Bergamo
Aberdeen
Tenerife
Gran Canaria
Salzburg
Innsbruck

Airlines
Corendon
Transavia.com
bmi Regional
Ryanair
Vueling

Niet alleen voor Ryanair was zekerheid over
baanverlenging een voorwaarde voor het opnemen van
Groningen Airport Eelde in het routenetwerk. Corendon
Airlines maakte eind van het jaar bekend in de zomer
van 2013 twee maal per week rechtstreeks naar Antalya
te gaan vliegen. In 2012 vloog Corendon eenmaal per
week met een tussenstop op Maastricht naar Antalya.
2012 was tevens het eerste volle seizoen van de
wintersportvluchten van Transavia.com op Salzburg
(1 keer per week) en Innsbruck (1 keer per week).
Ter ondersteuning van de lijndiensten rijdt sinds
eind april van het verslagjaar een Airportliner.
Een particulier initiatief om Assen en Groningen
rechtstreeks en snel met de luchthaven te verbinden.
De ritten worden aansluitend op de aankomst en het
vertrek van de vluchten van Ryanair uitgevoerd.
Groningen Airport Eelde publiceert de verkeeren vervoergegevens van inkomende passagiers,
vertrekkende passagiers en transitpassagiers conform
de voorschriften van de Airport Council International.
De toename van het aantal lijndiensten op Groningen
Airport Eelde heeft geleid tot een explosieve groei van
het totaal aantal passagiersbewegingen met circa 40
procent (2011: 148.850, 2012: 208.660). De stijging is
aanzienlijk groter dan voorzien want eind 2011 ging
Groningen Airport Eelde nog uit van een toename van
10 procent.
Bij deze goede cijfers past wel de aantekening dat het
aantal vluchten met 12 procent daalde. Dat kwam vooral
door de afname in het lesverkeer van de vliegscholen
die bij Groningen Airport Eelde zijn gehuisvest. Die
ondervinden veel hinder van de economische crisis,
waardoor minder jongeren kiezen voor een baan als
piloot.
Eveneens is het aantal incidentele charters afgenomen.
Dit betreffen speciaal door een bedrijf of organisatie
ingekochte eenmalige vluchten. Groningen Airport
Eelde ziet het als een direct gevolg van de minder
rooskleurige economie.
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Promotie en marketing
Om de interesse van reizigers aan te wakkeren
voor de nieuwe luchtlijnen die in 2012 zijn gestart is
geïnvesteerd in promotie in met name regionale media.
Onderdeel van deze marketinginspanningen is de
nieuwe online reiswinkel van Groningen Airport Eelde
waarop in samenwerking met een aantal reisbureaus
een uitgebreid vliegvakantieaanbod wordt aangeboden.
Het versterkt de service richting (potentiële) reizigers.
Online-communicatie en social media nemen hier
een steeds vooraanstaander plaats in. Facebook,
Twitter en Hyves zijn belangrijk geworden in de
informatieverstrekking aan reizigers en andere
geïnteresseerden.
Tevens is in het verslagjaar veel energie besteed aan
de ontwikkeling van de nieuwe Air Service Development
groeistrategie van Groningen Airport Eelde. Een strategie die is gebaseerd op een marktanalyse waarbij niet
eerder zo gedetailleerd het passagierspotentieel en
de kansen die Groningen Airport Eelde luchtvaartmaatschappijen biedt, in beeld zijn gebracht.

2011

2012

148.850

208.669

141.779

144.082

Lijn

4.153

60.812

Overig

2.918

3.775

52.774

46.418

Charter

1.115

1.089

Lijn

416

798

Les

38.586

32.557

12.657

11.974

Deze gedegen kennis van passagiersaantallen,
regionale economische ontwikkelingen en de
behoeften van luchtvaartmaatschappijen maakt de
luchthaven tot een serieuze gesprekspartner voor
luchtvaartmaatschappijen die geïnteresseerd zijn in
Groningen Airport Eelde als bestemming.
Route Development Forum
Voor de opzet van nieuwe routes kan Groningen
Airport Eelde rekenen op support van het regionale
bedrijfsleven. Verenigd in het Route Development
Forum hebben VNO-NCW Noord, de Kamer van
Koophandel Noord-Nederland, MKB Noord, de NOM
en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) zich
bereid verklaard de luchthaven te ondersteunen. Vanuit
het Route Development Forum is in 2012 een Route
Development Fonds opgericht waarin inmiddels een
aantal individuele bedrijven en organisaties deelneemt.
Ondernemingen realiseren zich dat mee-investeren in
de opstart van een luchtlijn kostentechnisch voordelig
is. Luchtverbindingen vanuit de eigen regio leveren
immers een besparing in tijd en geld op.
Het Route Development Fonds kan een deel van het
risico dat luchtvaartmaatschappijen moeten nemen
bij de opstart van een nieuwe luchtlijn compenseren.
Daarmee wordt de kans op het slagen van een nieuwe
verbinding vergroot.

Passagiersbewegingen
Totaal
Charter

Vliegbewegingen
Totaal

Overig
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In het verslagjaar heeft de samenwerking verder vorm
gekregen en is het bedrag in het Route Development
Fonds verder aangegroeid.
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Kwaliteit op niveau en beheersing van
kosten: 2012 financieel
Groningen Airport Eelde streeft naar een gezonde en
kosteneffectieve exploitatie van de luchthaven. Door
slim met beschikbare middelen om te gaan blijven
kosten, investeringen en afschrijvingen en ook de
financieringsbehoefte laag. De luchthaven weet daarbij
een goed kwaliteitsniveau te handhaven.
Marktomstandigheden dwingen tot verder reikend
kostenbewustzijn. Vooral de komst van low-cost
maatschappijen vraagt om een snelle maar zeer
prijsbewuste afhandeling. Een belangrijk onderdeel
van de operatie gericht op kostenbeheersing en
efficiëntere afhandeling was de reorganisatie van
de afhandelingservice. Allereerst is de afhandeling
door Groningen Airport Eelde overgenomen van het
particuliere bedrijf dat deze taak voor haar rekening
nam.
Daarnaast zal door integratie van taken en via
efficiencymaatregelen in het operationele proces op
het platform en in de terminal op termijn een besparing
op personeelskosten worden behaald.
Hoewel de herinrichting van het proces veel
heeft gevergd van de flexibiliteit en inzet van de
medewerkers is deze omvangrijke operatie in 2012 naar
tevredenheid voltooid. Het personeel verdient hier
een compliment aangezien de medewerkers de extra
druk vanwege de komst van de nieuwe lijndiensten die
bij de start van het project nog niet waren voorzien,
voortreffelijk hebben opgevangen. Groningen Airport
Eelde moest een groot aantal extra vluchten verwerken
in een terminal die daar onvoldoende op is berekend.
Daarvoor moesten extra mensen worden opgeleid en
ingezet op piekmomenten. Dat was zeker ook nodig
om het strakke planningsproces van Ryanair in goede
banen te leiden. Groningen Airport Eelde heeft nu de
weg gevonden naar een evenwicht tussen een goed
serviceniveau en beheersing van kosten.
Stelselwijziging
In 2012 is een stelselwijziging doorgevoerd ten aanzien
van de voorziening groot onderhoud. Aanleiding hiervoor is het feit dat het onderhoud van het banenstelsel
en de verlichtingsapparatuur gedurende de komende
10 jaar wordt uitgevoerd door de aanneemcombinatie
van de baanverlening. De voorziening is opgeheven en
het saldo is toegevoegd aan de algemene reserve. Voor
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de vergelijkende cijfers van het boekjaar 2011 is in de
jaarrekening het effect van de stelselwijziging op het
vermogen en resultaat aangepast.
Exploitatiecijfers
Evenals in de jaren ervoor heeft Groningen Airport
Eelde 2012 afgesloten met een exploitatietekort.
Dat bedroeg in 2012 € 421.646. Dat is lager dan
eerdere jaren, en lager dan het verlies dat was
geprognosticeerd (€ 568.000). Het tekort wordt gedekt
uit de reserves.
De toename van het aantal vluchten en het feit dat
de afhandeling in eigen beheer is uitgevoerd hebben
tot een groei van de opbrengst uit havengelden geleid
van € 2,78 miljoen naar € 3,78 miljoen. Voor deze extra
vluchten en het uitvoeren van de afhandeling zijn de
personeelskosten toegenomen. Daarnaast is in 2012
voor de promotie van de nieuwe vliegverbindingen
meer uitgegeven aan marketing en reclame.
Investeringen.
Al vele jaren zijn er uitgaven gedaan ten behoeve van
de realisatie van de baanverlenging. Zo ook in 2012. Er
zijn percelen grond aangekocht voor circa € 4,8 miljoen
en ook het projectmanagement en allerlei onderzoeken
en (juridische) procedures hebben geld gekost. In totaal
is aan de baanverlening en het project verbetering
afwatering en riolering over de laatste jaren een bedrag
besteed van € 10.660.000, waarvan in 2012 € 741.000.
Daarnaast is in 2012 € 300.000 geïnvesteerd in de
overname van de activa van het afhandelingsbedrijf.
Verder zijn alleen beperkte investeringen gedaan in
uitbreiding van een stuk parkeerterrein, automatisering
en diverse inventarissen.
In 2013, wanneer de baanverlenging en riolering wordt
opgeleverd zal het grootste deel van de aanneemsom
worden betaald aan de aannemerscombinatie.
Ongeveer 20 procent van de aanneemsom wordt
geleidelijk in de komende 10 jaar betaald. Dat is
onderdeel van de contractvorm waarbij de aannemers
niet alleen het werk hebben ontworpen en aangelegd,
maar ook gedurende 10 jaar het onderhoud
verzorgen en daarmee verantwoordelijk zijn voor de
beschikbaarheid van de infrastructuur.

Een nieuwe toekomstvisie
De realisatie van de baanverlening heeft veel langer op
zich laten wachten dan verwacht. Ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst met het Rijk over de
financiering van de baanverlening was voorzien dat
het project na enkele jaren zou zijn gerealiseerd en
de vruchten ervan zouden kunnen worden geplukt.
Dat bleek geen haalbare kaart. In de voorbije jaren
zijn bovendien de marktomstandigheden veranderd.
Groningen Airport
Eelde heeft daarom met haar aandeelhouders
afgesproken om in de loop van 2013 met een nieuwe
toekomstvisie te komen. In die nieuwe visie worden
de vervoersmogelijkheden in kaart gebracht, de
investeringen die noodzakelijk zijn voor groei en de
gevolgen voor de exploitatie van Groningen Airport
Eelde. Op basis van dit plan kan de vraag worden
beantwoord of en wanneer de luchthaven volledig
op eigen benen verder kan, of dat nog financiële
ondersteuning nodig is.
Risico’s
In 2001 heeft het Rijk in het kader van de overeenkomst
tot beëindiging van de jaarlijkse subsidie aan Groningen
Airport Eelde onder meer een bedrag van ruim € 2,7
miljoen beschikbaar gesteld voor de renovatie van het
afwateringsysteem op het luchtvaartterrein. In 2003
is met het Rijk een overeenkomst gesloten over de
bijdrage in de kosten van de baanverlening. Het Rijk
heeft daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld van
€ 18,6 miljoen. Voor beide bijdragen geldt dat
deze moeten worden terug betaald voor zover ze
niet worden aangewend voor de realisatie van de
beschreven werken. In 2012 is de gecontracteerde
aannemerscombinatie met de uitvoering van
deze projecten gestart. De aard van de werken
is gedurende de lange doorlooptijd van de
besluitvormingsprocedures over de baanverlening
aangepast aan de nieuwe inzichten en regelgeving met
betrekking tot inrichting van luchthaveninfrastructuur.
De subsidiegever beoordeelt bij de eindafrekening,
voorzien van controleverklaring, in hoeverre de
gemaakte kosten subsidiabel zijn en onder de
subsidiebepalingen uit de overeenkomst vallen. Voor
zover er kosten zijn gemaakt die niet uit de subsidie

worden gedekt komen deze kosten ten laste van de
vennootschap.
De aandeelhouders van de vennootschap hebben op
basis van afspraken met het Rijk gedurende de periode
2003 tot en met 2012 jaarlijks met ruim € 1 miljoen
als agiostorting het Eigen Vermogen van de
vennootschap versterkt. Deze storting maakte
onderdeel uit van de afspraken die in 2001 met het
Rijk zijn gemaakt over beëindiging van de financiële
betrokkenheid van het Rijk en de aandelenoverdracht
van het Rijk naar de regio. Mede door deze stortingen
is de huidige liquiditeitspositie van de luchthaven
goed. Deze kasstroom uit financieringsactiviteiten is
echter met ingang van 2013 komen te vervallen. Met de
aandeelhouders zijn geen nieuwe afspraken gemaakt
over bijdragen ter financiering van de activiteiten.
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Omgeving en Duurzaamheid
Groningen Airport Eelde speelt een belangrijke rol in
de stimulering van de economische groei in NoordNederland. Maar net als iedere economische activiteit
heeft dat een prijs, want luchtvaartactiviteiten leggen
beslag op de omgeving. Omwonenden ervaren het
geluid van overvliegende vliegtuigen, de luchthaven
neemt ruimte in beslag en stelt grenzen aan de
ontwikkeling van de natuur. Groningen Airport Eelde
is zich ervan bewust dat met de geplande groei van de
luchthaven die druk toeneemt.
Daarom hebben duurzaamheidsaspecten in de
bedrijfsvoering van Groningen Airport Eelde een
vooraanstaande plaats. Aandacht voor klimaateffecten,
luchtverontreiniging, geluidsbelasting en veiligheid ziet
de luchthaven als uitdrukking van respect voor mens en
omgeving.
De luchthaven toont hiermee haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid serieus te nemen. Het is tevens
een belangrijk element in de versteviging van het
maatschappelijk draagvlak van de luchthaven. In 2012
is opnieuw voortgang geboekt in verduurzaming van
activiteiten.
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Duurzaamheidsmaatregelen
Een belangrijk onderdeel van de
duurzaamheidsambities is de vergroening van
luchthavenactiviteiten. Daartoe is onder meer het
project Green Sustainable Airports (GSA) opgezet,
waarvan Groningen Airport Eelde initiatiefnemer is en
de provincie Drenthe leadpartner is. Het GSA project
beoogt om door internationale samenwerking en
met een beperkt budget, processen op de luchthaven
te vergroenen Het GSA-project wordt ondersteund
door kennispartners (Energy Valley, Universiteit
van Wageningen, Nationaal Ruimte Laboratorium,
Eurocontrol) en het bedrijfsleven. De provincie Drenthe
vervult binnen GSA de rol van spin in het web. Samen
met andere Europese regionale luchthavens (Bremen,
Kortrijk, London Southend Airport, Sandefjord in
Noorwegen en Billund in Denemarken) werkt Eelde
binnen GSA aan projecten die de belasting van milieu
en omgeving verminderen. Iedere luchthaven heeft
een project onder zijn hoede genomen en deelt de
opgedane kennis met de collega-vliegvelden. In het
verslagjaar is op GSA-bijeenkomsten in Sandefjord
gesproken over winteroperaties op luchthavens en
speciaal over sneeuw en gladheidbestrijding. In april
was er een speciale technical meeting in Billund waar
technische medewerkers zich in de praktijk bogen over
elektrische generators voor de stroomvoorziening
in vliegtuigen. En in oktober werd in Southend de
laatste stand van toepassing van LED verlichting op
luchthavens besproken. Zo bevordert het GSA-initiatief
tegelijkertijd operationele efficiency, innovatie en een
groener karakter van de luchthaven. Groningen Airport
Eelde heeft in dit verband de glijvluchten (Continuous
Descent Approach) in februari 2012 ingevoerd als
eerste regionale luchthaven in Nederland. Deze
glijvluchten halveren het geluid tijdens het dalen in een
gebied op 25 kilometer verwijderd van de luchthaven
en verbruiken circa 7 procent minder brandstof, wat
leidt tot een afname van de CO2-uitstoot. Aan het
einde van het verslagjaar werden de glijvluchten al
door bijna de helft van de grote verkeersvliegtuigen
gebruikt en Groningen Airport Eelde zal daarnaast ook
andere gebruikers van de luchthaven stimuleren op
deze duurzame manier te gaan naderen.

Communicatie
Groningen Airport Eelde hecht veel waarde
aan een goede relatie en een open dialoog met
de omgeving. In haar voornemens en plannen
streeft de luchthaven daarom naar transparantie.
Groningen Airport Eelde zoekt ook actief contact
met de bevolking en andere belanghebbenden
zoals bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties.
Dat gebeurt onder meer in het Omgevingsplatform.
In het overlegorgaan zijn onder andere
dorpsverenigingen, lokale ondernemersorganisaties,
belangenverenigingen uit de natuur- en milieuhoek
en een aantal vertegenwoordigers van bestuurlijke
kant vertegenwoordigd. Het overleg draagt bij aan een
goede verstandhouding tussen de luchthaven en de
omgeving.

lesverkeer en privévluchten beleid te ontwikkelen
gericht op vermindering van de geluidsbelasting
hetgeen met de oude systematiek niet mogelijk was.
Bijvoorbeeld door het gebruik van geluidsarmere
toestellen te stimuleren via tariefdifferentiatie per
geluidscategorie.
Meldingen geluidshinder
Alle meldingen over geluidshinder worden
geregistreerd door de Commissie Milieuhygiëne
Luchtvaartterrein Eelde (CMLE). Het aantal ingediende
meldingen in 2012 is gelijk aan het aantal in 2011,
namelijk 449 meldingen (2010: 1200). Het aantal
melders in 2012 bedroeg 66 (2011: 51, 2010: 109). 3,0
procent van deze melders was verantwoordelijk voor
31,8 procent van de meldingen.

Veiligheid
De luchthaven is eind 2012 opnieuw gecertificeerd voor
een periode van 5 jaar door de Inspectie Leefbaarheid
en Transport op het hebben en in stand houden van
een Veiligheid Management Systeem. Hiermee toont
de luchthaven aan dat zij haar operationele activiteiten
op een veilige en verantwoorde manier heeft
georganiseerd en uitvoert.
Op het gebied van security heeft de luchthaven
maatregelen genomen om de grotere aantallen
passagiers op een klantvriendelijke manier door de
beveiligingscontroles te loodsen. Zo werd de routering
aangepast en een extra x-ray geïnstalleerd.
Geluidsbelasting
Hoeveel vliegbewegingen op Groningen Airport
Eelde uitgevoerd mogen worden, wordt bepaald
door de geluidscontour. Deze bepaalt de maximale
geluidsbelasting die de gebruikers van de luchthaven
gezamenlijk mogen produceren in de directe omgeving
van de luchthaven. Sinds augustus 2012 is de
zogeheten Lden-contour de nieuwe geluidsmaat (Level
day-evening-night). Vliegtuigen zijn binnen deze regels
ingedeeld naar geluidscategorieën. Vliegtuigen met
weinig geluid tellen minder mee in de geluidsbelasting,
terwijl lawaaiige vliegtuigen zwaarder meewegen.
Dit biedt de luchthaven de mogelijkheid om voor het
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Personeel
De motivatie, betrokkenheid en inspiratie van de medewerkers van Groningen Airport Eelde zijn de drijvende
krachten achter het slagen van de activiteiten van de
luchthaven. Hun inspanningen om de baanverlenging
gerealiseerd te krijgen en het lange wachten zien ze nu
beloond in de start van het project en een sterk verbeterd perspectief voor de luchthaven. De medewerkers
zijn de gangmakers van het succes waar ze nu zelf in
mogen delen.
In 2012 is opnieuw veel van de inzet en flexibiliteit van
het personeel gevaagd. Met name bij de herinrichting
van het afhandelingsproces en de herverdeling van
taken van de brandweer, havendienst, security en
afhandeling is een stevig beroep op de medewerkers
gedaan. De directie van Groningen Airport Eelde is
zich daar zeer van bewust en vindt derhalve een groot
compliment op zijn plaats.
Groningen Airport Eelde telde in 2012 in vaste dienst 58
medewerkers: 42 mannen en 16 vrouwen.
De verdeling over de afdelingen is als volgt:
Directie: 4 medewerkers
Marketing & Sales: 4 medewerkers
HR: 1 medewerker
Havendienst: 7 medewerkers
Brandweer/Facilities/Brandstof/Milieu: 23 medewerkers
Financiën: 4 medewerkers
Handling: 15 medewerkers, waarvan 7 oproepkrachten
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Organisatiestructuur
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Meerjarenoverzicht Groningen Airport Eelde
Vliegbewegingen
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JAARREKENING 2012
Bestaande uit:

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting
Bedragen in euro’s

21

BALANS NA RESULTAATBESTEMMING PER 31 DECEMBER 2012
ref.				31 december 2012		

1 januari 2012

Bedragen in euro’s

Vaste activa
1. Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en –terreinen
4.667.326		
4.820.766
Installaties		589.181		701.431
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
1.958.415 		
1.600.282
In uitvoering en vooruitbetaald		
10.786.590		
10.045.357
			18.001.512		17.167.836
2. 	Financiële vaste activa
Deelneming		1		1
				18.001.513		17.167.837

Vlottende activa
3. Voorraden		185.979		217.258
4. Vorderingen		922.342		753.019
5. Liquide middelen		23.066.807		23.107.745
				24.175.128		24.078.022
				42.176.641		41.245.859
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ref. 			31 december 2012		

1 januari 2012

Bedragen in euro’s

Eigen Vermogen
6. Opgevraagd en gestort kapitaal		
4.174.778		
4.174.778
7. Agio		7.147.035		6.126.030
8. Overige reserves		4.225.507		4.647.153
				15.547.320		14.947.961

Voorzieningen
9. Voorziening vervroegde uittreding		
0		
6.710
				
0		
6.710

Langlopende schulden
10. Overlopende passiva
(vooruit ontvangen investeringsbijdragen)
25.361.378		
25.069.533
				25.361.378		25.069.533

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren		358.441		568.454
Investeringscrediteuren		
71.910		
0
11. Overige schulden		837.592		653.201
				1.267.943		1.221.655
				42.176.641		41.245.859
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WINST- & VERLIESREKENING OVER 2012
ref.				2012		2011
Bedragen in euro’s 					

na stelselwijziging

Bedrijfsopbrengsten
12. Havengelden		3.784.592		2.786.841
13. Opbrengst gebouwen en terreinen		
636.430		
675.229
Brandstof verkopen		1.095.827		1.406.603
14. Overige bedrijfsopbrengsten		699.271		564.711
Som der bedrijfsopbrengsten			
6.216.120		

5.433.384

Bedrijfslasten
Brandstof inkopen		
974.979		
1.289.039
15. Personeelskosten		3.705.279		2.974.898
16. Afschrijvingskosten		561.140		647.192
17. Overige bedrijfskosten		1.640.317		1.303.717
Som der bedrijfslasten			
6.881.715		
6.214.846
Bedrijfsresultaat			(665.595)		(781.462)
Rente			243.949		194.578
Resultaat voor belasting
		(421.646)		(586.884)
Resultaat na belasting			
(421.646)		
(586.884)
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KASSTROOMOVERZICHT 2012
ref.				2012		2011
Bedragen x 1000 euro 					

na stelselwijziging

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat			(666)		(781)
Aanpassingen voor:
2. Resultaat deelneming		0		0
16. Afschrijvingen		561		647
9/ Voorzieningen		
(6)		
(11)
10
				555		636
Veranderingen in het werkkapitaal:
3. Voorraden		
31		
(5)
4. Vorderingen		
(169)		
54
Kortlopende schulden en overlopende passiva
46		
307
				
(92)		
356
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten			
(203)		
211
Ontvangen rente			536		482
Kasstroom uit operationele activiteiten			

333		

693

Saldo investeringen/desinvesteringen
in materiële vaste activa		
(1.395)		
(1.066)
Ontvangen investeringssubsidies		0		0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
(1.395)		

(1.066)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Storting aandeelhouders		1.021		1.021
				1.021		1.021

Netto Kasstroom
				
(41)		
648
Samengesteld als volgt:
5. Toename liquide middelen		
(41)		
648
				
(41)		
648
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TOELICHTING ALGEMEEN
Activiteiten
Groningen Airport Eelde N.V. is gevestigd op de
Machlaan 14a te Eelde en heeft als statutaire
vestigingsplaats Groningen.
De vennootschap 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.

Toelichting waarderingsgrondslagen en
grondslagen voor de resultaatbepaling
BALANS
Algemeen
Voor zover niet anders is aangegeven worden activa en
passiva gewaardeerd op de actuele waarde.
Stelselwijziging
In 2012 is een stelselwijziging doorgevoerd met
betrekking tot de voorziening voor groot onderhoud.
Aanleiding voor de stelselherziening wordt gevormd
door het feit dat het groot onderhoud van het
banenstelsel en de verlichtingsapparatuur voor
de komende 10 jaar wordt uitgevoerd door de
aanneemcombinatie van de baanverlening.
Invloed stelselwijziging op vermogen en resultaat.
De effecten van de stelselwijziging zijn rechtstreeks
verwerkt in het eigen vermogen per 31/12/2011.
De invloed van de stelselwijziging op het vermogen
is weergegeven in onderstaande aansluiting van het
eigen vermogen van 31/12/2011:
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Stand eigen vermogen per 31/12/2011
Mutatie stelselwijziging		

€

14.460.470
487.491

Stand per 1/1/2012

€

14.947.961

Bovengenoemde stelselwijziging heeft een effect van
€ 13.913 gehad op het resultaat over 2012. Tevens is het
resultaat van 2011 aangepast:
Resultaat 2011 conform jaarrekening 2011 € - 5 2 1 . 8 1 1
Effect stelselwijziging 		
-65.073
Resultaat 2011 conform jaarrekening 2012

€ -586.884

Vergelijking met voorgaand jaar
De overige gehanteerde grondslagen van waardering
en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor
het opstellen van de jaarrekening vormt Groningen
Airport Eelde N.V. zich verschillende oordelen en
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. De aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen zijn opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vaste activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde, onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Ontvangen investeringssubsidies worden
op de materiële vaste activa in mindering gebracht.
Met op balansdatum verwachte bijzondere
waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Afschrijvingsmethodiek en -termijnen
De materiële vaste activa worden volgens de lineaire
methode afgeschreven op basis van de verwachte
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Dit leidt tot onderstaande afschrijvingstermijnen:
Bedrijfsgebouwen en –terreinen
Installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen

3 - 40 jaar
3 - 30 jaar
3 - 25 jaar

Financiële vaste activa
De deelneming wordt gewaardeerd op de netto
vermogenswaarde.

Vlottende activa
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs.

Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit de levering van goederen worden
verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s
met betrekking tot de eigendom van de goederen
zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit
de levering van diensten geschieden naar rato van
de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot
de in totaal te verrichten diensten.
Netto-omzet en overige bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van
goederen onder aftrek van kortingen en dergelijke.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Belastingen
Groningen Airport Eelde NV is niet
vennootschapsbelastingplichtig en daarom is geen
vennootschapsbelasting in de jaarrekening opgenomen.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen
nominale waarde, waarbij op de vorderingen op
handelsdebiteuren een voorziening wegens eventuele
oninbaarheid in mindering wordt gebracht.

WINST- EN VERLIESREKENING
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 resultaten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze
zijn gerealiseerd.
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TOELICHTING OP DE BALANS
1. Vaste activa
Materiele vaste activa
De mutaties in de materiele vaste activa zijn in het volgende overzicht samengevat:
Bedragen in euro’s
		
		
		Stand per 01.01.2012
Actuele waarde/
aanschaffingswaarde
Subsidies
		
Cum. afschrijvingen
Cum. vrijval subsidies
Boekwaarde

		Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
Subsidies
		
Overboekingen
Desinvestering activa
Desinvestering afschrijving
Afschrijvingen
Vrijval subsidies
		

Stand per 31.12.2012
Actuele waarde/
Aanschaffingswaarde
Subsidies
		
Cum. afschrijvingen
Cum. vrijval subsidies
Boekwaarde

BedrijfsInstallaties
Andere
gebouwen/		
vaste bedrijfs
terreinen		
middelen

Activa
in uitvoering

Totaal

17.260.469
(2.501.381)
14.759.088
(11.523.940)
1.585.618
4.820.766

7.585.285
(310.675)
7.274.610
(8.009.678)
1.436.499
701.431

5.169.220
0
5.169.220
(3.568.938)
0
1.600.282

10.045.357
0
10.045.357
0
0
10.045.357

40.060.331
(2.812.056)
37.248.275
(23.102.556)
3.022.117
17.167.836

70.594
0
70.594
0
0
0
(312.306)
88.272
(153.440)

1.764
0
1.764
23.932
0
0
(148.854)
10.908
(112.250)

501.093
0
501.093
56.200
0
0
(199.160)
0
(358.133)

821.365
0
821.365
(80.132)
0
0
0
0
741.233

1.394.816
0
1.394.816
0
0
0
(660.320)
99.180
833.676

17.331.063
(2.501.381)
14.829.682
(11.836.246)
1.673.890
4.667.326

7.610.981
(310.675)
7.300.306
(8.158.532)
1.447.407
589.181

5.726.513
0
5.726.513
(3.768.098)
0
1.958.415

10.786.590
0
10.786.590
0
0
10.786.590

41.455.147
(2.812.056)
38.643.091
(23.762.876)
3.121.297
18.001.512

Onder de activa in uitvoering zijn onder meer opgenomen de per balansdatum gemaakte kosten in het kader van de
voorbereiding van de baanverlenging, ter grootte van € 10.101.479.
En voor het afwateringsproject een bedrag ter grootte van € 563.889.
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2.		Financiële vaste activa
Dit betreft een 22,2% deelneming in Groningen Airpark Eelde B.V. te Eelde. De deelneming is gegeven de
vermogenspositie van de deelneming, per 31 december 2005 afgewaardeerd tot € 1.
De waardering van de deelneming volgens de netto vermogenswaarde is ultimo 2012
€ 59.360 negatief. Indien en voor zover de vennootschap 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 een voorziening getroffen. Dit is bij Groningen Airpark Eelde niet van toepassing, derhalve
geschiedt de waardering tegen € 1.

Vlottende activa
3. 		Voorraden
De voorraden betreffen ter waarde van € 89.091 luchtvaartbrandstof. Overige voorraden zoals oliën, blusstoffen,
gladheidbestrijdingsmiddelen, onderhoudsmaterialen, promotie artikelen en toegangspassen vormen samen een
waarde van € 96.888.
4.		Vorderingen
Deze post betreft vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar en is als volgt samengesteld:
				31.12.2012		31.12.2011
Handelsdebiteuren			364.226		306.816
Belasting			65.414		67.975
Overige vorderingen			65.763		66.087
Rente			426.939		312.141
			
€
922.342		753.019
5.		Liquide middelen
Het betreft de volgende banksaldi:
				31.12.2012		31.12.2011
- Abn Amro			
5.351.719		
5.842.567
- ING Bank			
2.170.508		
2.360.226
- Deutsche Bank			
443.706		
74.701
- Friesland Bank			
6.124.871		
5.999.993
- Rabobank			8.969.091		8.821.402
- SNS Bank			
0		
262
- Kas			6.912		8.594
			
€
23.066.807		23.107.745
Deze saldi betreffen in hoofdzaak spaarsaldi en deposito’s waarvan de looptijd ultimo 2012 korter is dan 12 maanden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor € 8.370.519 ter vrije beschikking aan de
onderneming en staan voor € 14.696.288 ten behoeve voor de baanverlenging en het rioleringsproject gereserveerd.
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Eigen vermogen
6. Opgevraagd en gestort kapitaal
Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 12.000 aandelen à f 1.000 (€ 453,78) nominaal.
Maatschappelijk kapitaal			
In portefeuille			
Opgevraagd en gestort kapitaal		
€

5.445.363
1.270.585
4.174.778

De verdeling van het opgevraagd en gestort kapitaal is als volgt:
Provincie Groningen			
Provincie Drenthe			
Gemeente Groningen			
Gemeente Assen			
Gemeente Tynaarlo			
			
€

1.252.433
1.252.433
1.085.442
417.479
166.991
4.174.778

30%
30%
26%
10%
4%
100%

7.		Agio
Met ingang van 2006 wordt de jaarlijkse storting door de aandeelhouders van in totaal
€ 1.021.005 in het kapitaal, gezien het karakter van deze bijdrage, aangemerkt als agio.
Het verloop is als volgt:
				
2012
Stand per 01.01			
6.126.030
Bij: storting aandeelhouders			
1.021.005
Stand per 31.12		
€
7.147.035
De verdeling van deze storting van de aandeelhouders is als volgt:
Provincie Groningen			
Provincie Drenthe			
Gemeente Groningen			
Gemeente Assen			
Gemeente Tynaarlo			
			
€

308.062
308.062
264.053
105.621
35.207
1.021.005

8. Overige Reserve
In 2012 kende deze reserve het volgende verloop:
				2012		2011
					
na stelselwijziging
Stand per 01.01			
4.647.153		
5.234.037
Af: Resultaat			(421.646)		(586.884)
Stand per 31.12		
€
4.225.507		
4.647.153
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

9.		Voorziening vervroegde uittreding
Deze voorziening is opgenomen ten behoeve van de financiële verplichtingen die samenhangen met vervroegde
uittreding van medewerkers.
De kosten die dit voor de N.V. met zich meebrengt voor het komende jaar bedragen
€ 6.000. Dit bedrag wordt in 2013 betaald en is opgenomen bij de kortlopende schulden.
				2012		2011
Vervroegde uittreding (FPU)		
€
0		
6.710
Het verloop van de voorziening in 2012 is als volgt:
Saldo per 31.12.2011 Langlopend		
Saldo per 31.12.2011 Kortlopend (2012)			
				
Af: onttrekking 2012			
Saldo per 31.12.2012 Kortlopend		
€

6.710
10.591
17.301
11.301
6.000

Langlopende schulden
10. Overlopende passiva
Dit betreft rijksbijdragen in investeringsprojecten, inclusief de hierop betrekking hebbende gerealiseerde rentebaten,
die naar verwachting in 2013 worden gerealiseerd. Omdat er sprake is van een verplichte bestemming van de rente
baten en van mogelijke (gedeeltelijke) terugbetaling van de vooruit ontvangen rijksbijdrage inclusief de hierop
ontvangen rente is de toegerekende rente rechtstreeks aan de balanspost toegevoegd en niet als bate in de Winst- en
Verliesrekening verantwoord.
De post is als volgt samengesteld:
				
Vooruit ontvangen subsidie project afwatering		
Vooruit ontvangen subsidie project baanverlenging		
Rente toerekening project baanverlenging		
			
€

t/m 2012		
2.722.682		
18.620.000		
4.018.696		
25.361.378

t/m 2011
2.722.682
18.620.000
3.726.851
25.069.533
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Kortlopende schulden
Ten aanzien van de kortlopende schulden dient vermeld te worden dat alle kortlopende
schulden een looptijd korter dan een jaar hebben.
De Rekening courant faciliteit van ABN-Amro bedraagt € 680.000.
11. Overige schulden
Deze post is als volgt samengesteld:
				2012		2011
Energie kosten			37.391		36.035
Advies/controle kosten			48.430		35.013
Inleen personeel beveiliging/overig			
14.817		
20.397
Opleidingskosten brandweer			
11.257		
0
Salarissen, overige personeelskosten, afkoop FPU kort		
21.398		
10.615
Marketing activiteiten			
45.028		
4.317
Vooruit ontvangen posten			
61.676		
2.220
Vakantietoeslag en verlofrechten			
240.617		
183.797
Nog af te dragen premies sociale verzekeringen/belasting		
180.590		
124.786
Shell brandstof inkoop /afrekening			
67.077		
142.807
Vooruit ontvangen bijdrage project G.S.A.		
78.929		
81.479
Overige			30.382		11.735
			
€
837.592		653.201
		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 uithoofde
van de op 5 december 2003 gesloten overeenkomst inzake de kosten van de baanverlenging en waarde van het
luchtvaartterrein.
Het project baanverlening en het project verbetering afwatering en riolering zijn in 2012 in uitvoering genomen
waarmee verplichtingen jegens de aannemer zijn aangegaan voor een bedrag van afgerond € 15.550.000.
Circa 20% hiervan wordt over een periode van 10 jaar afgerekend. Daarnaast is voor de duur van 10 jaar een
onderhoudsverplichting overeengekomen vooreen vergoeding van € 1.300.000 (prijspeil 2010).
De afrekening van het subsidiebedrag zal in 2013 plaatsvinden.
		Operationele Leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij de
vennootschap ligt, 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-enverliesrekening over de looptijd van het contract.
Op balansdatum werden er door vennootschap zes auto’s geleased, met een resterende looptijd van 18,5 tot 39
maanden en een leaseverplichting van in totaal € 120.934.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN
VERLIESREKENING
				2012		2011
12.		Havengelden
Deze post is als volgt samengesteld:
Landingsgelden			1.197.192		1.134.706
Passagiersvergoeding			
1.122.143		
906.668
Security charge			741.348		586.071
Handling			
557.157		
0
Overige havengelden			166.752		159.396
			
€
3.784.592		2.786.841
13.		Opbrengst gebouwen en terreinen
Deze post is als volgt samengesteld:
				2012		2011
Opbrengst gebouwen			319.062		350.591
Opbrengst terreinen			235.977		236.233
Concessies			81.391		88.405
			
€
636.430		675.229
14.		Overige bedrijfsopbrengsten
Deze post is als volgt samengesteld:
				2012		2011
Doorberekende uren			69.983		61.077
Opbrengst voorterrein			569.849		457.157
Doorberekende overhead			8.500		9.915
Opbrengst vrachtdiensten			
21.949		
0
Diverse baten			28.990		36.562
			
€
699.271		564.711
15.		Personeelskosten
De specificatie van de personeelskosten luidt als volgt:
				2012		2011
Salarissen			2.532.195		2.001.005
Pensioen lasten			312.719		241.320
Sociale lasten			370.935		299.089
				3.215.849		2.541.414
Inleen security personeel			
362.800		
346.610
Overige personeelskosten			
126.630		
86.874
			
€
3.705.279		2.974.898
Groningen Airport Eelde heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van
leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Groningen Airport
Eelde heeft de toegezegd-pensioenregeling verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling.
Groningen Airport Eelde heeft in geval van een tekort bij dit bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het
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voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort, anders dan hogere toekomstige premies.
Als gevolg hiervan heeft Groningen Airport Eelde alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Op 31 december 2012 waren er 51 werknemers in vaste dienst, dat waren er 43 per
31 december 2011. Over het boekjaar ging het gemiddeld om de volgende fte’s:
				2012		2011
brandweer-/operationele dienst			27,6		26,9
overig personeel			17,6		13,6
				45,2		40,5
Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam.
Daarnaast zijn er 7 medewerkers die een vast oproepcontract hebben voor gezamenlijk 0,4 f.t.e.

16.		Afschrijvingskosten
In 2012 is een bedrag van € 561.140 aan afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie gekomen. Dit bedrag is als
volgt toe te lichten:
				2012		2011
Gebouwen en terreinen			
312.306		
334.390
Installaties			148.854		162.474
Overige duurzame bedrijfsmiddelen			
199.160		
249.508
Totaal			660.320		746.372
Vrijval subsidies			99.180		99.180
Afschrijving ten laste van het boekjaar		
€
561.140		
647.192
17.		Overige bedrijfskosten
		In de post overige bedrijfskosten wordt onderscheid gemaakt in:
				2012		2011
						
na stelselwijziging
Huisvesting- en terreinkosten
- assuranties en belastingen			
113.917		
111.350
- onderhoud gebouwen/terreinen			
254.166		
289.958
- overige			89.640		77.543
			
€
457.723		478.851

Algemene kosten
				2012		2011
- ontwikkeling- en promotiekosten			
456.038		
208.447
- advieskosten			208.726		199.288
- overige			517.830		417.131
			
€
1.182.594		
824.866
Totaal		
€
1.640.317		
1.303.71
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Eelde, 19 april 2013
Voor de jaarrekening 2012:
Directie
ir. J.M. van de Kreeke
		Raad van Commissarissen
prof. dr. H.G. Sol, voorzitter
mr. R.W.P. Bakker, tot 14 juni 2012
mr. O.P.M. van den Brink
drs. A. van der Hek
drs. F.C.A. Jaspers, per 15 oktober 2012
dhr. J.H. Mosselman
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overige gegevens

Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat
	
Artikel 21 lid 2 van de statuten luidt -verkort- als volgt:
De winst is ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is
dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
Het tekort over het boekjaar 2012 wordt ten laste gebracht van de overige reserves.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Groningen Airport Eelde N.V.
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 1 tot en met
18 opgenomen jaarrekening 2012 van Groningen
Airport Eelde N.V. te Groningen gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 en
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer
te geven, alsmede voor het opstellen van het
directieverslag, beide in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk
Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een
oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in
de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt
de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de vennootschap.
Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van
de door de directie van de vennootschap gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Groningen Airport Eelde N.V. per
31 december 2012 en van het resultaat over 2012
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW
vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of
het directieverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is
opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot
en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.
Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4
BW.
Groningen, 19 april 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

A.L. Koops- Aukes RA
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Groningen Airport Eelde
Bezoekadres: Machlaan 14a, 9761 KT Eelde
Postadres: Postbus 50, 9765 ZH Paterswolde
Zakelijk telefoonnummer: 050 - 309 70 70
Informatiebalie: 050 - 3080850

