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

Drs. F.C.A. Jaspers

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, HEChoogleraar, directeur Sol Information Management B.V.,
Chairperson of 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: 21 april 1950
Functie: Adviseur Raad van Bestuur Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Nevenfuncties: Voorzitter Sociaal Economische Raad
Noord-Nederland (SER-NN), 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

Mr. O.P.M. van den Brink
Geboren: 13 mei 1954
Functie: Eigenaar De Maarschalk
Nevenfuncties: Lid Raad van Advies Hogeschool
TIO, Voorzitter Raad van Advies Transparant Sound
Technology, lid Raad van Advies Corendon, bestuurslid
Stichting Kostverloren
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 20-09-2010 tot 20-09-2014

J.H. Mosselman
Geboren: 30 november 1950
Functie: algemeen directeur Baselex BV, financial manager NEX Studio
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 18-09-2015
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De ontwikkelingen in vogelvlucht

Mw. E. Lindeman QC
Geboren: 8 februari 1960
Functie: Raad van Bestuur Aafje thuiszorg huizen
zorghotels
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen
Accolade, Lid Raad van Commissarissen
PC Hooft Groep
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 25-11-2013 tot 25-11-2017

Drs. A. van der Hek
Geboren: 12 september 1938.
Functie: Research fellow Wiardi Beckman Stichting
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 10-12-2004,
afgetreden op 06-11-2013
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Directie
Ir. J.M. van de Kreeke

Aandeelhouders
Provincie Groningen
Provincie Drenthe
Gemeente Groningen
Gemeente Assen
Gemeente Tynaarlo
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Bericht van de Raad van Commissarissen
Samenstelling van de Raad
van Commissarissen
Per 6 november 2013 is de heer Drs. A. van der Hek
teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde. De heer Van der Hek
was sinds 10 december 2004 lid van de Raad. Wij zijn
de heer Van der Hek veel dank verschuldigd voor de
constructieve wijze waarop hij zich al die jaren heeft
ingezet in het belang van de vennootschap.
Per 25 november 2013 is mevrouw E. Lindeman QC
door de Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde
NV voor een periode van 4 jaar benoemd als lid van de
Raad van Commissarissen.

Vergaderingen van
de Raad in 2013
De Raad van Commissarissen van Groningen Airport
Eelde heeft in het verslagjaar 7 keer vergaderd in
aanwezigheid van de directie. Naast de lopende operationele en financiële zaken is in het verslagjaar het
door de directie opgestelde strategisch plan ‘Werelden
verbinden’ een veel besproken onderwerp geweest.

In dit plan wordt de strategie uiteengezet om enerzijds
te bevorderen dat de luchthaven door het vergroten
van het aanbod aan bestemmingen haar functie voor
Noord-Nederland kan versterken. Anderzijds geeft het
inzicht in de financiële doorrekeningen van de gekozen
strategie. Het rapport is eind 2013 aangeboden aan
de aandeelhouders van de vennootschap, waarbij niet
alleen gevraagd is om in te stemmen met de gekozen
(groei)strategie, maar ook zorg te dragen voor additionele middelen voor routeontwikkeling en financiering
van investeringen in een onderkomen voor de brandweer en in een vergroting van de terminal.
Een bijzondere bijeenkomst in 2013 was de ingebruikname van de verlengde start- en landingsbaan met medewerking van de Staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, in de ochtend van
24 april 2013. Na afloop mocht de oud-voorzitter van de
Raad van Commissarissen, de heer Ir J.G. Volkers, een
Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen, welke
hem werd toegekend mede vanwege zijn grote verdienste bij de besluitvorming over de baanverlenging.

Corporate Governance
Voor een vennootschap als Groningen Airport Eelde
zijn integer en transparant handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording over het
uitgeoefende toezicht hierop essentiële voorwaarden
voor het vertrouwen dat belanghebbenden hebben in
de luchthaven. 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. Een aantal onderdelen van de Code worden niet
toegepast. Ook is een deel van de onderwerpen uit de
Code al statutair geregeld. Gezien de aard en omvang
van de vennootschap zijn daarnaast enkele onderdelen
van de Code niet van toepassing.
Groningen Airport Eelde kent nog geen reglement voor
de Raad van Commissarissen. Deze zal in 2014 worden
opgesteld. In afwijking van de Code vormt de Raad de
auditcommissie. De Raad van Commissarissen kent een
remuneratiecommissie, welke de werkgeversrol vervult
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ten opzichte van de directeur. De vennootschap kent
geen klokkenluidersregeling, maar wel een regeling
vertrouwenspersoon.

Preadvies bij de jaarrekening
Op 6 maart 2014 heeft de Raad van Commissarissen
van Groningen Airport Eelde de door de directie opgemaakte jaarrekening voorzien van een accountantsverslag in aanwezigheid van de accountant besproken.
De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
De toename van het verkeer dat zich in 2012 voordeed
is in 2013 niet doorgezet. In het verslagjaar is het aantal
passagiers met 3% afgenomen. Het aantal vliegbewegingen daalde met 5%, vooral omdat het lesverkeer
verder afnam.
Het bedrijfsresultaat van de vennootschap is over
2013 uitgekomen op een tekort van € 492.869. In 2012
bedroeg het tekort € 421.646. Het tekort komt ten laste
van de algemene reserve.

De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat het
bedrijfsresultaat nog niet op korte termijn zal verbeteren en er aanzienlijke extra uitgaven nodig zijn voor
routeontwikkeling en nieuwbouwprojecten. Hoewel de
ter vrije beschikking staande liquide middelen van de
NV de komende jaren voldoende zijn voor de lopende
zaken, is het met het oog op het bewaken van een
verantwoorde liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming op wat langere termijn niet verantwoord om de
grote uitbreidingsinvesteringen uit eigen middelen te
betalen. Directie en Raad van Commissarissen hebben
bij het aanbieden van de toekomstvisie de aandeelhouders erop gewezen dat zij ervan uit gaan dat de
aandeelhouders zorg blijven dragen voor voldoende
liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap in de
toekomst en in dat licht is de aandeelhouders verzocht
voor de grote projecten in aanvullende financiering te
voorzien.
De Raad stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2013 van de vennootschap goed te keuren. Tevens stellen wij voor om
décharge 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 directeur en medewerkers haar dank uit voor hun
inzet en de werkzaamheden die in het verslagjaar zijn
verricht.

Namens de Raad van Commissarissen,
Prof. dr. Henk. G. Sol
Voorzitter
27 mei 2014
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Van de directie
De naamloze vennootschap Groningen Airport Eelde
heeft ten doel de uitoefening van het luchtvaartbedrijf,
waaronder met name begrepen de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van het aangewezen luchtvaartterrein. Wat dit betreft was 2013 een bijzonder jaar voor
Groningen Airport Eelde. Na een jarenlange procedure
werd de aanleg van de verlengde start- en landingsbaan in april 2013 afgerond. Het was een uitdagend
uitbreidingsproject dat door een strenge winter veel
flexibiliteit vergde van aannemerscombinatie Dura
Vermeer-Imtech. Dankzij een constructieve samenwerking tussen de aannemer en de luchthaven werd
het project succesvol uitgevoerd.
De afronding werd op 24 april 2013 gevierd met
omwonenden, het bedrijfsleven, regionale overheden
en uiteraard de werknemers van de luchthaven zelf.
De opening werd verzorgd door mevrouw Mansveld,
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Zij gaf
het eerste passagiersvliegtuig dat van de verlengde
startbaan gebruik maakte vanuit de toren ‘clearance’
voor vertrek. De vlucht werd uitgevoerd door Corendon
Airlines die dankzij de verlengde baan in het zomerseizoen twee maal per week non-stop vluchten naar
Antalya kan aanbieden.
Werelden verbinden
De langere baan is een fundament onder de toekomstplannen van Groningen Airport Eelde. Deze toekomstplannen kregen in 2013 gestalte in het strategisch
plan: ‘Werelden verbinden’. Groningen Airport Eelde wil
zich in de komende 10 jaar verder ontwikkelen tot een
belangrijke schakel in de internationale bereikbaarheid
van Noord-Nederland.
De luchthaven wordt nu nog vooral gebruikt als opstappunt voor vakantievluchten en citytrips. In dat segment
wil Groningen Airport Eelde verder groeien. Maar daarnaast zet de luchthaven ook in op een rol als eindpunt
van een reis met bestemming Noord-Nederland en op
het ontwikkelen van routes die het bedrijfsleven belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld Londen, Parijs of Kopenhagen. Er wordt hard gewerkt aan een verbinding met
een hub-luchthaven, zoals bijvoorbeeld Amsterdam,
München, of Kopenhagen. Een verbinding met een hub
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vergroot namelijk de internationale bereikbaarheid van
het Noorden, omdat Groningen Airport Eelde via die
hub met een groot aantal bestemmingen in en buiten
Europa wordt verbonden.
Analyses van het aantal verkochte tickets in de afgelopen jaren in de regio geven aan dat het marktpotentieel
in Noord-Nederland veel groter is dan het nu vervoerde
aantal passagiers via Groningen Airport Eelde. Bijna
6.400 passagiers reizen dagelijks vanuit of naar NoordNederland via andere luchthavens, 4.500 daarvan via
Schiphol. Ook een benchmark met een groot aantal
Europese luchthavens laat zien dat groei van Groningen
Airport Eelde bij de Noordelijke bevolkingsomvang en
het gerealiseerd Regionaal Bruto Binnenlands Product
mogelijk moet zijn.
Economische betekenis
Door betere verbindingen ondersteunt de luchthaven
de internationalisering van de sterke economische
clusters als agribusiness, watertechnologie, energie,
Healthy Ageing en sensortechnologie. De luchthaven
is zelf ook een economische factor door de circa 300
directe en 150 indirecte banen in de Noordelijke economie. En bij groei van de luchthaven neemt dat werkgelegenheidseffect uiteraard toe.
Het belang van de luchthaven voor de regio kan worden
weergegeven in een maatschappelijke kosten baten
analyse (MKBA).
In opdracht van de Provincie Drenthe heeft onderzoeksbureau Ecorys een MKBA uitgevoerd. De onderzoeksvraag spitst zich toe op het in kaart brengen van het
maatschappelijk rendement van (toekomstige) publieke
bijdragen aan de luchthaven.
Uit het onderzoek blijkt het belang van de luchthaven.
Zelfs als er niet wordt geïnvesteerd in routeontwikkeling en nauwelijks groei wordt gerealiseerd, maar er wel
geïnvesteerd wordt in terminal en brandweergebouw, is
het welvaartseffect positief. Het alternatief, de luchthaven sluiten, leidt tot een welvaartsverlies van
€ 87 miljoen.
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De resultaten van het onderzoek onderschrijven het
grote potentiële belang van de luchthaven voor NoordNederland. De ontwikkeling van lijndiensten, op een
relatief beperkte schaal van 200.000 passagiers per
jaar, leidt tot een positief welvaartseffect voor NoordNederland van circa € 160 miljoen. De maatschappelijke baten zitten hem voornamelijk in reistijdwinst en
arbeidsmarkt/werkgelegenheid (hogere banenkans en
beter banen aanbod). Naast de berekende effecten zijn
er ook positieve uitstralingseffecten (vestigingsklimaat
en woonklimaat). De negatieve milieueffecten zijn zeer
beperkt zoals al eerder in milieueffectrapportages
aangetoond.

brandstof te tanken. Het UMCG en Groningen Airport
Eelde hebben in 2013 de mogelijkheden onderzocht
om een nieuwe standplaats voor de helikopter van
het Mobiel Medisch Team (MMT) op de luchthaven te
realiseren. Ook een nieuwe standplaats voor UMCG
Ambulancezorg maakt onderdeel uit van de plannen.
Hiertoe hebben de bestuurders van de organisaties in
augustus 2013 een intentieverklaring getekend. In de
loop van 2014 zullen de organisaties een besluit nemen
over de daadwerkelijke verplaatsing van de standplaats
van de traumahelikopter en de nieuwe ambulancestandplaats. De omgeving van de luchthaven wordt actief op
de hoogte gehouden over de plannen.

De MKBA leert daarmee dat succesvolle routeontwikkeling een welvaartseffect heeft van ongeveer een kwart
miljard euro ten opzichte van het alternatief de luchthaven te sluiten. Dat onderschrijft de gekozen strategie
van de luchthaven, en het belang om middelen vrij te
maken voor routeontwikkeling en marketing.

Groningen Airport Eelde is het belangrijkste nationale
opleidingscentrum voor verkeersvliegers. In de Luchtvaartnota is aan de luchthaven ook officieel die status
verleend. De KLM Flight Academy heeft al sinds 1955
haar basis op het luchthaventerrein. Meer recentelijk
zijn daar de Dutch Flight Academy en Stella Aviation
Academy bij gekomen. Een beperkte vraag naar nieuwe
verkeersvliegers leidde in de afgelopen jaren tot een
daling in het aantal studenten en vluchten. Het dal
lijkt in 2013 bereikt, er is een voorzichtige toename in
aantallen studenten en lesvluchten zichtbaar.

Maatschappelijk belang
Naast het belang van de luchthaven voor de economie van Noord-Nederland vervult de luchthaven ook
op maatschappelijk vlak een belangrijke rol. Frequent
ontvangt de luchthaven, ook buiten openstellingstijden,
vluchten die worden uitgevoerd voor het vervoer van
organen voor transplantaties in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast landt de traumahelikopter van het UMCG dagelijks op de luchthaven om

Business development en marketing
De kern van business development is het tot stand
brengen van nieuwe verbindingen met andere luchthavens. Marketing richt zich vooral op de (naams)bekendheid van Groningen Airport Eelde en het aanbod, met
als doel het realiseren van een goede bezettingsgraad
van de aangeboden vluchten.
Business development
Nieuwe verbindingen komen er in het huidige economische klimaat niet meer vanzelf, ook al is er aantoonbaar vraag naar. Europese luchtvaartmaatschappijen
hebben te maken met de economische crisis. Reorganisaties zijn aan de orde van de dag en het beleid was
ook in 2013 over de hele linie defensief. Onder deze
omstandigheden werkt Groningen Airport Eelde in een
meerjarig perspectief aan naamsbekendheid en marktvertrouwen.
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Bij het ontwikkelen van nieuwe routes is het van groot
belang dat de luchthaven aan de luchtvaartmaatschappij de juiste data kan verschaffen over de regio en het
marktpotentieel. Bij de studies uitgevoerd in het kader
van het opstellen van “Werelden verbinden” zijn al
veel data geanalyseerd. De noordelijke regio heeft een
directe markt van 2,3 miljoen vliegreizen. Om nog beter
inzicht te krijgen in de specifieke vervoersvraag uit
de regio Noord-Nederland is in samenwerking met de
deelnemers in het GAE Route Development Forum een
enquête uitgevoerd naar het feitelijk reisgedrag van de
zakelijke markt. De enquête biedt inzicht in de specifieke wensen van de zakelijke reismarkt, van groot belang
in gesprekken met (netwerk) luchtvaartmaatschappijen.
Business development vraagt daarnaast in toenemende
mate ondersteuning in financiële zin bij het opstarten
van nieuwe lijnen. De opstartkosten en risico’s voor
de luchtvaartmaatschappij zijn groot en vormen een
belemmering voor realisatie van nieuwe lijnen. De deelnemers in het GAE Route Development Forum hebben
daartoe het GAE Route Development Fonds in het leven
geroepen, van waaruit een bijdrage kan worden gegeven in de afdekking van de aanloopkosten of -risico’s.
Nieuwe marketing aanpak
De marketinginspanningen hebben in 2013 een
verandering ondergaan. Naast het traditionele vakantiecharterproduct biedt de komst van low cost en lijndiensten nieuwe mogelijkheden zoals wintersport, citybreak en losse ticketverkoop. Nieuwe producten die ook
een ander en nieuw publiek aantrekken. Een en ander
vergt een andere marketing- en communicatie aanpak.
Daarnaast is er een duidelijke verandering zichtbaar in
het oriëntatie- en boekingsgedrag van de consument:
83% van de consumenten raadpleegt eerst het internet
alvorens een vakantie te boeken. Het boeken van een
reis vindt ook steeds meer online plaats.
De luchthaven heeft in 2012 een online reiswinkel op
haar website geplaatst, in samenwerking met een aantal noordelijke reisbureaus. In 2013 is de online focus
uitgebreid met een online campagne, waarbij bannering,
zoekmachinemarketing en facebook zijn ingezet om de
onderscheiden doelgroepen te benaderen.

Ook was er in 2013 meer aandacht voor inkomend
toeristisch en zakelijk verkeer. Dit is een markt die nog
nauwelijks is ontgonnen maar die met de komst van low
cost verbindingen en lijndiensten ontwikkeld kan worden. 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 salesaanpak waarbij ook de aansluiting bij organisaties zoals het
NBTC wordt gezocht. Deze plannen zullen de komende
jaren verder gestalte krijgen.

Ontwikkeling in vliegverkeer
Voor het tweede jaar op rij werden er meer dan
200.000 passagiersbewegingen geteld op Groningen
Airport Eelde. Het aantal is in 2013 wel met 3% afgenomen ten opzichte van 2012. Het aantal vliegbewegingen
nam ook af, door een verdere afname van het aantal
lesbewegingen en bewegingen met privévliegtuigen.
Groningen Airport Eelde publiceert de verkeer- en
vervoergegevens van inkomende passagiers, vertrekkende passagiers en transitpassagiers conform de
voorschriften van de Airport Council International. In
onderstaande tabel wordt het verloop van de belangrijkste segmenten voor de jaren 2011 tot en met 2013
weergegeven.
Passagiers- en vliegbewegingen 2011 t/m 2013
			

2011

2012

2013

Passagiersbewegingen			
Charter

141.779

144.082 138.594

Lijn

4.153

60.812

59.918

Overig

2.918

3.775

3.205

Totaal

148.850

208.669 201.721

			
Vliegbewegingen			
Charter
Lijn

1.115

1.089

1.021

416

798

478

Les

38.586

32.557

31.808

Overig

12.657

11.974

10.529

Totaal

52.774

46.418

43.836
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De sluiting van de luchthaven gedurende de laatste
twee weken van de aanleg van de baanverlenging
verklaart mede de daling van het aantal passagiers.
Maar vooral de veranderingen in het aanbod van
vluchten op Groningen Airport Eelde illustreren dat met
name de markt van ‘leisure’ vervoer snel verandert.
De marktomstandigheden en het lage consumentenvertrouwen spelen daarbij een rol. Het faillissement in
2013 van touroperator OAD illustreert de problemen
waarmee de sector kampt.
Ryanair schrapte voor het zomerseizoen 2013 haar
vlucht naar Marseille, maar zette daarvoor nieuwe
vluchten in naar Girona-Barcelona. Vueling besloot
daarop de dienst naar Barcelona te staken. Direct na de
opening van de verlengde baan verdubbelde Corendon
haar aantal vluchten in 2013. Aan het begin van 2013
staakte bmi regional de vluchten naar Aberdeen. De
route, voornamelijk interessant voor de zakelijke olieen gasindustrie, kampte al langere tijd met dalende
passagiersaantallen.
Transavia.com kondigde eind 2013 aan in het zomer
seizoen 2014 de vluchten naar Malaga en Dalaman te
schrappen. Arkefly zal dat deels compenseren door in
het zomerseizoen 2014 met tweewekelijkse vluchten
naar het populaire Antalya te gaan vliegen.
In het segment van het lesverkeer lijkt aan de daling
van de laatste jaren een einde te komen. In de tweede
helft van 2013 tekende de kentering zich af, met name
bij de KLM Flight Academy.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Baanverlenging: duurzaamheid als uitgangspunt
Bij het ontwerp en de aanleg van de baanverlenging
is duurzaamheid een belangrijk criterium geweest,
dat ook nadrukkelijk bij de aanbesteding heeft mee
gewogen in de keuze voor de aannemerscombinatie
Dura Vermeer-Imtech.
Toepassing van een toplaag zonder teer, het gebruik
van bodem-as dat vrijkomt bij vuilverbranding als
vervanging van zand onder de baan en het platform en
waar mogelijk het gebruik van LED-verlichting leverden
een 24% lagere CO2-footprint dan bij vergelijkbare
projecten en een besparing van 140.000 ton op het
grondstoffenverbruik. Groningen Airport Eelde test
daarnaast een nieuw gepatenteerd systeem waarbij
baanverlichting contactloos wordt verbonden met een
stroomkabel. Dit systeem maakt ook diverse onderdelen, benodigd voor een complete verlichtingsinstallatie,
overbodig, zoals trafoputten en transformators.
Bovendien kan een defecte lamp, terwijl het systeem
onder spanning staat, gewoon vervangen worden.
Een enorme besparing in de “down time” van de hele
vliegoperatie. Diverse luchthavens hebben ondertussen
hun interesse getoond voor deze innovatieve ontwikkeling, die een besparing geeft op energie-, aanleg- en
onderhoudskosten.
Ook aan bescherming van ecologische waarden is bij
het project baanverlenging veel aandacht besteed. Dit
kreeg vorm door zowel het treffen van voorzorgsmaatregelen als door het uitvoeren van diverse compenserende maatregelen zoals bosaanplant, verleggen van
vleermuisvliegroutes en aanleg van diverse poelen in de
directe omgeving van de luchthaven.

Green Sustainable Airports
Groningen Airport Eelde heeft samen met de Provincie Drenthe het project Green Sustainable Airports
geïnitieerd. In dit project werkte een vijftal regionale
luchthavens uit Noordwest-Europa samen met het doel
innovatieve toepassingen te ontwikkelen en te testen, welke kunnen bijdragen aan een meer duurzame
exploitatie van luchthavens. In november 2013 is het
project met een seminar in Zeegse afgesloten. De deelnemende luchthavens presenteerden hun bevindingen.
Groningen Airport Eelde presenteerde de resultaten
van de toepassing van “continous descent approach”:
de nadering van vliegtuigen naar de luchthaven middels glijvluchten.
Communicatie met de omgeving
Groningen Airport Eelde streeft ernaar met alle
omgevingspartijen samen te werken aan respectvolle
relaties en goede informatievoorziening. Dit biedt
een meerwaarde voor zowel de omgeving als voor
de luchthavenontwikkeling. Tijdens de aanleg van de
baanverlenging werden de omwonenden en de leden
van het omgevingsplatform regelmatig uitgenodigd op
de luchthaven voor informatiebijeenkomsten, rondleidingen langs de werkzaamheden en de opening van de
start- en landingsbaan. Op deze manier bleef de luchthaven actief in gesprek met de omgeving en kon zij snel
inspelen op klachten en vragen over het project.
Veiligheid
De luchthaven is bij de oplevering van de verlengde
baan opnieuw gecertificeerd voor een periode van
5 jaar door de Inspectie Leefomgeving en Transport
op het hebben en in stand houden van een Veiligheid
Management Systeem (VMS). Hiermee toont de luchthaven aan dat zij haar operationele activiteiten op een
veilige en verantwoorde manier organiseert en uitvoert.
Geluidsbelasting
Het maximum aantal vliegbewegingen welke op
Groningen Airport Eelde uitgevoerd mogen worden,
is vastgelegd in 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). De kleinere vliegtuigen tot een gewicht van 6 ton zijn binnen deze regels
ingedeeld naar geluidscategorieën. Vliegtuigen met
weinig geluid tellen minder mee in de geluidsbelasting,
terwijl lawaaiige vliegtuigen zwaarder meewegen. Om
eigenaren van vliegtuigen te stimuleren te investeren in
geluidsbeperkende maatregelen of geluidsarmere vliegtuigen is een tariefdifferentiatie naar geluidscategorie
ingevoerd. Ook wordt voor dit type verkeer een toeslag
in rekening gebracht bij vluchten in de avonduren en in
het weekend. Deze maatregel heeft geleid tot een verschuiving van vooral het lesverkeer naar doordeweekse
uren overdag.
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Klachtenafhandeling
De Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde
(CMLE) is in 2013 ontbonden en vervangen door de
CRO-Eelde (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven
Eelde). De CMLE verzorgde onder meer de klachtenafhandeling. Omdat er aanvankelijk nog geen adequate
nieuwe organisatie voor klachtenafhandeling was
ingericht kunnen klachten tijdelijk bij het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu worden ingediend. Inmiddels
wordt er aan een structuur gewerkt waarbij de klachten
door een organisatie gelieerd aan de CRO worden geregistreerd en afgehandeld.

Personeel en organisatie
De medewerkers van de luchthaven toonden in het verslagjaar weer een hoge mate van betrokkenheid en motivatie. Zij zijn de drijvende kracht achter de activiteiten
van de luchthaven. Eind 2013 waren er 59 medewerkers
in vaste dienst, 43 mannen en 16 vrouwen. Daarvan
werken er 34 in operationele functies. Daarnaast wordt
er in het zomerseizoen veelvuldig een beroep gedaan
op oproepkrachten.
Ondernemingsraad
Tot en met 2012 was er een Personeelsvertegenwoordiging actief. Na het integreren van de afhandeling in de
luchthavenorganisatie nam het aantal medewerkers toe
tot boven de 50 en is er een Ondernemingsraad verkozen. Deze is sinds 1 februari 2013 actief en bestond in
2013 uit vijf leden. Nagenoeg alle disciplines binnen de
organisatie zijn in de Ondernemingsraad vertegenwoordigd. De Ondernemingsraad had in 2013 drie maal een
overleg met de directie. Drie keer is er een instemmingverzoek aan de Ondernemingsraad voorgelegd;
het betrof:
- Het uitvoeren van een Riscio-Inventarisatie en -Evaluatie
- Het invoeren van flexroosters bij de afdeling Handling
- Het aanpassen van de Internetpolicy.
De organisatiestructuur wordt op de volgende pagina in
een organogram weergegeven.
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Financieel
Exploitatie
De opbrengsten van de luchthaven zijn afhankelijk
van de hoeveelheid en het type verkeer. Dat geldt
vooral voor de opbrengsten uit havengelden, maar
ook voor de opbrengsten uit parkeerterreinen en
brandstofverkopen. Door de (geringe) afname in
passagiers en vliegbewegingen zijn de opbrengsten
in 2013 achtergebleven bij die in 2012. De netto baten
bedroegen in 2012 afgerond € 5.241.000 en in 2013
€ 5.091.000.
Veruit de grootste kostenpost wordt gevormd door
de personeelskosten. Deze namen toe van afgerond
€ 3.705.000 in 2012 tot € 3.832.000 in 2013. Omdat de
overige lasten in 2013 afnamen van € 1.957.000 in
2012 tot € 1.752.000 namen de totale lasten in het jaar
2013 af van € 5.662.000 in 2012 tot € 5.584.000.
Het exploitatietekort over 2013 bedraagt € 492.869.
In 2012 bedroeg het tekort € 421.646 en in 2011 was dat
€ 586.884. Het tekort komt ten laste van de algemene
reserve.
Investeringen
De realisatie van het project baanverlenging, uitgevoerd in combinatie met het project vernieuwing van de
riolering, was uiteraard de belangrijkste investering in
2013. Het project is al vele jaren eerder gestart met de
aankoop van terreinen en woningen, maar de feitelijke
bouw moest wachten tot de procedures in 2012 waren
afgerond. In april 2013 is de verlengde baan in gebruik
genomen. Het project baanverlenging, waarvoor
de eerste uitgaven al meer dan 10 jaar geleden zijn
gedaan, heeft in totaal € 23,8 miljoen gekost. Het
project vernieuwing riolering kostte € 2,6 miljoen.
De subsidieafrekening zal in de loop van 2014
plaatsvinden. Met de aannemerscombinatie Dura
Vermeer–Imtech is overeengekomen circa 20% van
de aanneemsom gespreid over een periode van 10 jaar
te betalen. Gedurende die 10 jaar dient de aannemer
de infrastructuur in optimale conditie te houden, de
beschikbaarheid ervan te garanderen en na 10 jaar
over te dragen.
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In 2013 is ook geïnvesteerd in afhandelingsmaterieel
zoals de-icing apparatuur, vliegtuigtrappen en een
ground power unit. Daarnaast is geïnvesteerd in
ICT, verbetering van enkele gebouwen en diverse
inventarissen. Naast het project baanverlenging en
vernieuwing riolering was met deze investeringen een
bedrag gemoeid van € 506.000.
Risico’s
De projecten baanverlenging en vernieuwing riolering
zijn gerealiseerd. De tot en met 2013 ontvangen subsidies, vermeerderd met rente, zijn als vooruit ontvangen subsidies op de balans verantwoord. Als de
subsidies definitief zijn vastgesteld worden de bedragen
in mindering gebracht op de activa.
In het strategisch plan “Werelden verbinden” is de
kernboodschap dat de luchthaven groei nastreeft
van personenverkeer om enerzijds de functie voor
de bereikbaarheid van Noord-Nederland inhoud te
geven, en anderzijds als noodzaak om een beter
bedrijfsresultaat te bewerkstelligen. De eerste jaren
wordt echter nog geen positief bedrijfsresultaat
voorzien. Gezien het feit dat de agiostorting van
de aandeelhouders met ingang van 2013 niet meer
wordt ontvangen, zal het eigen vermogen van de
onderneming de eerste jaren afnemen.
Om de noodzakelijke groei te bewerkstelligen, is een
route development strategie ontwikkeld. Voor routeontwikkeling zullen extra middelen vrijgemaakt moeten
worden.
Naast investeren in routeontwikkeling acht de directie
verplaatsing van het brandweeronderkomen en
uitbreiding van de terminal noodzakelijk. Hoewel de
solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming voor
de komende jaren ruim voldoende zijn om de lopende
zaken te kunnen bekostigen zijn de reserves van de
onderneming niet toereikend om deze investeringen
uit eigen middelen te financieren.De aandeelhouders
is verzocht voor aanvullende financiering zorg te
dragen, bijvoorbeeld uit regionale stimuleringsfondsen.
Daarover zijn nog geen toezeggingen gedaan.

Op balansdatum had de Europese Commissie nog geen
uitspraak gedaan in het onderzoek dat is ingesteld
naar de rechtmatigheid (toelaatbare staatssteun) van
de in het verleden ontvangen afkoopsommen voor de
rijksbetrokkenheid en de regionale jaarlijkse bijdragen
in de vorm van agiostortingen. Inmiddels heeft de
Europese Commissie besloten dat het hier toelaatbare
overheidsbijdragen betrof. Daarmee is aan deze
langlopende onzekerheid een eind gekomen.

Blik op de toekomst
Begin 2014 zijn de gesprekken met een luchtvaartmaatschappij over een dagelijkse vlucht naar Londen in
een stroomversnelling gekomen. Inmiddels staat
vast dat deze bestemming met ingang van juni 2014
6 keer per week zal worden aangevlogen door Flybe.
Uit de marktanalyses bleek dat Londen de belangrijkste
bestemming is voor passagiers vanuit NoordNederland – en natuurlijk vice versa. Deze nieuwe
verbinding is een belangrijke eerste stap in de
verwezenlijking van de strategische doelstellingen van
Groningen Airport Eelde. Ook is begin 2014 bekend
geworden dat Thomas Cook vanaf november 2014 zal
starten met wekelijkse vluchten naar Lanzarote.
Om deze en andere routes op Groningen Airport Eelde
een stevige impuls te geven is in de begroting 2014 een
extra budget opgenomen voor marketinguitgaven. Het
begrote exploitatietekort 2014 is daardoor een stuk
hoger dan het resultaat over 2013 en is geraamd op
€ 912.000. Daar staat tegenover dat voor 2014 voor
(vervangings)investeringen een relatief bescheiden
bedrag is opgenomen van € 118.000.
Voor een gezonde toekomst is het nodig dat de ontwikkeling van nieuwe verbindingen, krachtiger dan in het
verleden, wordt ingezet. In de meerjarenramingen van
de luchthaven is daarvoor een aanvullend budget van
totaal € 1 miljoen gereserveerd. De aandeelhouders is
gevraagd daarmee in te stemmen en het bedrag nog
eens uit andere middelen te verdubbelen.
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Meerjarenoverzicht
Groningen Airport Eelde
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Financieel (x € 1000)

2009

2010

2011

2012

2013

				 (na stelselwijziging)

havengelden
overige baten
netto baten

2.986
1.378
4.364

2.898
1.465
4.363

2.787
1.357
4.144

3.785
1.456
5.241

3.644
1.447
5.091
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lasten

3.095
1.774
4.869

2.917
1.886
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2.975
1.756
4.731
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1.752
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resultaat
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BALANS NA RESULTAATBESTEMMING PER 31 DECEMBER 2013
ref.				31 december 2013		31 december 2012
Bedragen in euro’s

Vaste activa
1. Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en –terreinen		
Installaties		
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
In uitvoering en vooruitbetaald		
			

29.971.927		
1.543.413		
2.137.176
187.000		
33.839.516		

4.667.326
589.181
1.958.415
10.786.590
18.001.512

2. Financiële vaste activa
Deelneming		
1		
1
Vooruit betaalde kosten DBFM-overeenkomst
91.088		
0
			
91.089		
1
				
33.930.605		
18.001.513

Vlottende activa

3. Overige voorraden		
108.517		
185.979
4. Vorderingen		
454.941		
922.342
5. Liquide middelen		
9.798.256		
23.066.807
				
10.361.714		
24.175.128
				
44.292.319		
42.176.641
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ref. 			31 december 2013		31 december 2012
Bedragen in euro’s

Eigen Vermogen
6. Opgevraagd en gestort kapitaal		
4.174.778		
4.174.778
7. Agio		
7.147.035		
7.147.035
8. Overige reserves		
3.732.638		
4.225.507
				
15.054.451		
15.547.320

Langlopende schulden
10. Overlopende passiva		

0		

25.361.378

(ontvangen investeringsbijdragen)

11. DBFM-overeenkomst		
2.748.042		
0
				
2.748.042		
25.361.378

Kortlopende schulden
10. Overlopende passiva		

25.429.455		

0

(ontvangen investeringsbijdragen)

DBFM-overeenkomst		
345.593		
0
Investeringscrediteuren		
0		
71.910
Handelscrediteuren		
136.328		
358.441
12. Overige schulden		
578.450		
837.592
				
26.489.826		
1.267.943
				
44.292.319		
42.176.641

21

WINST- & VERLIESREKENING OVER 2013
ref. 			
2013		
2012
Bedragen in euro’s

Omzet
13.
14.
15.
16.

Havengelden			
3.643.705		
3.784.592
Opbrengst gebouwen en terreinen			
647.926		
636.430
Brandstof verkopen			
726.569		
1.095.827
Overige bedrijfsopbrengsten			
642.295		
699.271
Som der bedrijfsopbrengsten			
5.660.495		
6.216.120

Bedrijfslasten
17.
18.
19.
20.

Brandstof inkopen		
569.346		
974.979
Personeelskosten		
3.831.790		
3.705.279
Afschrijvingskosten		
604.999		
561.140
Overige bedrijfskosten		
1.309.870		
1.640.317
Som der bedrijfslasten			
6.316.005		
6.881.715
Bedrijfsresultaat			
(655.510)		
(665.595)
Rente			
162.641		
243.949
Resultaat			
(492.869)		
(421.646)
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KASSTROOMOVERZICHT 2013
ref.				
2013		
2012
Bedragen x 1000 euro

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat			
(656)		
(666)
Aanpassingen voor:
18 Afschrijvingen		
605		
561
Voorzieningen		
0		
(6)
				
605		
555
Veranderingen in het werkkapitaal:
3 Voorraden		
77		
31
4 Vorderingen		
75		
(54)
Kortlopende schulden		
(552)		
46
				
(400)		
23
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten			
(451)		
(88)
Ontvangen rente			
554		
129
Kasstroom uit operationele activiteiten			

103		

41

Investeringen/desinvesteringen
in materiële vaste activa		
(13.440)		
(1.395)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
(13.440)		

(1.395)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Storting aandeelhouders		
0		
1.021
Ontvangen rente		
68		
292
				
68		
1.313

Toename/(afname) geldmiddelen
5				
(13.269)		
(41)
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari			
23.067		
23.108
Mutatie boekjaar			
(13.269)		
(41)
Stand per 31 december			
9.798		
23.067
Bij de kasstroom uit investeringsactiviteiten in materiële vaste activa is het bedrag aan mutaties in boekwaarde
opgenomen verminderd met de nog te betalen vergoedingen voor de baanverlenging en de riolering.
De rentebaten uit de vooruit ontvangen subsidie voor de baanverlenging zijn verantwoord als kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
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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 op de
Machlaan 14a te Eelde en heeft als statutaire vestigingsplaats Groningen.
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 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, welke zijn opgenomen
als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
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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.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Operationele leasing
Bij Groningen Airport Eelde N.V. kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij
Groningen Airport Eelde N.V. ligt. Deze leasecontracten
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.

Leasing

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.
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
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.
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
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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.

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 kortlo-
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pende 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.

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 parkeeropbrengsten van het voorterrein.

Personeelsbeloningen
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.
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 welke 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 in het geval van
een tekort, anders dan hogere toekomstige premies.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Materiele 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.

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.
Belastingen
Groningen Airport Eelde NV is niet vennootschapsbelastingplichtig en daarom is geen vennootschapsbelasting
in de jaarrekening opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
1.		Vaste activa
		Materiële vaste activa
Bedragen in euro’s
		
		
		Stand per 01.01.2013
Actuele waarde/
aanschaffingswaarde
Subsidies
		
Cum. afschrijvingen
Cum. vrijval subsidies
Boekwaarde

Activa
in uitvoering

Totaal

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

		Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
14.860.635
Subsidies
0
		
14.860.635
Overboekingen
10.665.090
Desinvestering activa
0
Desinvestering afschrijving
0
Afschrijvingen
(309.395)
Vrijval subsidies
88.272
		
25.304.602

1.076.867
0
1.076.867
0
0
0
(133.527)
10.892
954.232

440.002
0
440.002
0
(354.437)
354.437
(261.241)
0
178.761

65.500
0
65.500
(10.665.090)
0
0
0
0
(10.599.590)

16.443.004
0
16.443.004
0
(354.437)
354.437
(704.163)
99.164
15.838.005

8.687.848
(310.675)
8.377.173
(8.292.059)
1.458.299
1.543.413

5.812.078
0
5.812.078
(3.674.902)
0
2.137.176

187.000
0
187.000
0
0
187.000

57.543.715
(2.812.056)
54.731.659
(24.112.604)
3.220.461
33.839.516

		Stand per 31.12.2013
Actuele waarde/
Aanschaffingswaarde
Subsidies
		
Cum. afschrijvingen
Cum. vrijval subsidies
Boekwaarde
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BedrijfsInstallaties
Andere
gebouwen/		
vaste bedrijfs
terreinen		
middelen

42.856.789
(2.501.381)
40.355.408
(12.145.643)
1.762.162
29.971.927

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

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

In het verslagjaar zijn de activa in uitvoering met
betrekking tot de realisatie van de baanverlenging
en de vernieuwing van de afwatering en riolering in
gebruik genomen en de daarmee gepaard gaande
investeringskosten zijn geactiveerd. Op deze
investeringen zijn nog geen subsidies in mindering
gebracht, omdat deze nog niet zijn vastgesteld.

		Vooruit betaalde kosten DBFM-overeenkomst
Dit betreft de betaling op grond van de DBFMovereenkomst voor uit te voeren onderhoud
tijdens de contractperiode voor de baanverlenging
en de riolering. Afhankelijk 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.

Vlottende activa
3. 		Overige voorraden
De voorraden betreffen met name oliën,
blusstoffen, gladheidbestrijdingsmiddelen,
onderhoudsmaterialen, promotie artikelen en
toegangspassen en vormen samen een waarde
van € 108.517.

2. 		Financiële vaste activa
		Deelneming
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 2013 € 68.765
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.
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4.		Vorderingen
Deze post betreft vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar en is als volgt samengesteld:
				
31.12.2013		
31.12.2012
Handelsdebiteuren			
319.686		
364.226
Belasting			
30.619		
65.414
Overige vorderingen			
69.794		
65.763
Rente			
34.842		
426.939
			€
454.941
€
922.342

5.		Liquide middelen
Het betreft de volgende banksaldi:
				
31.12.2013		
31.12.2012
- Abn Amro			
128.438		
5.351.719
- ING Bank			
33.230		
2.170.508
- Deutsche Bank			
0		
443.706
- Friesland Bank			
0		
6.124.871
- Rabobank			
9.632.666		
8.969.091
- Kas			
3.922		
6.912
			€
9.798.256
€
23.066.807
Deze saldi betreffen in hoofdzaak spaarsaldi en deposito’s waarvan de looptijd ultimo 2013 korter is dan 12 maanden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor € 7.804.190 ter vrije beschikking aan
de onderneming. Voor € 1.994.066 betreft dit vooruit ontvangen subsidies, hetgeen niet ter vrije beschikking aan de
onderneming staat.

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.
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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
	In 2012 is nog een agiostorting van de aandeelhouders ontvangen van € 1.021.005.
Vanaf 2013 wordt deze storting niet meer ontvangen.

8.		Overige Reserve
In 2013 kende deze reserve het volgende verloop:
				
2013		
2012
Stand per 01.01			
4.225.507		
4.647.153
Af: Resultaat			
(492.869)		
(421.646)
Stand per 31.12		
€
3.732.638
€
4.225.507

Langlopende schulden
10.		Overlopende passiva
Dit betreft rijksbijdragen in investeringsprojecten, inclusief de hierop betrekking hebbende gerealiseerde rentebaten.
Omdat er sprake is van een verplichte bestemming van de rente baten 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:
				
2013		
2012
Vooruit ontvangen subsidie project afwatering		
0		
2.722.682
Vooruit ontvangen subsidie project baanverlenging		
0		
18.620.000
Rente toerekening project baanverlenging		
0		
4.018.696
			€
0
€
25.361.378
Omdat de subsidieafrekening in 2014 zal plaatsvinden zijn deze passiva ultimo 2013 als kortlopende schuld verwerkt.

11.		Verplichting DBFM-overeenkomst
				
2013
Stand per 1 januari		
0
Dotatie		
3.014.741
Indexatie tot en met 2013		
151.292
Betalingen		
72.398		
				
3.093.635
Verplichting op korte termijn			
345.593
Stand per 31 december		
€
2.748.042

-

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 het hier een
looptijd heeft van meer dan een jaar zijn deze verplichtingen opgenomen als langlopende verplichting DBFMovereenkomst, prijspeil 2013. De kwartaalbedragen worden geïndexeerd.
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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.

10.		Overlopende passiva
De post is als volgt samengesteld:
				
Vooruit ontvangen subsidie project afwatering		
Vooruit ontvangen subsidie project baanverlenging		
Rente toerekening project baanverlenging		
			
€

2013
2.722.682
18.620.000
4.086.773
25.429.455

12.		Overige schulden
Deze post is als volgt samengesteld:
				
2013		
2012
Energie kosten			
38.743		
37.391
Advies-, controlekosten/verzekeringen			
31.440		
48.430
Inleen personeel beveiliging/overig			
10.463		
14.817
Salarissen, overige personeelskosten			
13.571		
32.655
Marketing activiteiten			
0		
45.028
Vooruit ontvangen posten			
6.705		
61.676
Vakantietoeslag en verlofrechten			
254.747		
240.617
Nog af te dragen premies sociale verzekeringen/belasting		
173.600		
180.590
Brandstof verkopen			
1.035		
67.077
Vooruit ontvangen bijdrage project G.S.A.		
14.294		
78.929
Overige			
33.852		
30.382
			€
578.450
€
837.592

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.
Naast de verplichting om de resterende betalingen voor de uitvoering van de werken periodiek af te rekenen is met
de aannemer combinatie PASE 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 € 1.204.377.

32

Deze betalingen worden jaarlijks geïndexeerd.
Verplichting < 1 jaar		
Verplichting 1-5 jaar		
Verplichting > 5 jaar		

€
€
€

154.407
494.104
555.866

Operationele Leasing
Op balansdatum werden er door vennootschap zes auto’s geleased, met een resterende looptijd van 6,5 tot
38,5 maanden en een leaseverplichting van in totaal € 101.710.
Lease verplichtingen < 1 jaar		
Lease verplichtingen 1-5 jaar		

€
€

53.491
48.219

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
13.		Havengelden
Deze post is als volgt samengesteld:
				
2013		
2012
Landingsgelden			
1.164.375		
1.197.192
Passagiersvergoeding			
1.070.365		
1.122.143
Security charge			
692.905		
741.348
Handling			
557.286		
557.157
Overige havengelden			
158.774		
166.752
			€
3.643.705
€
3.784.592

14.		Opbrengst gebouwen en terreinen
Deze post is als volgt samengesteld:
				
2013		
2012
Opbrengst gebouwen			
302.587		
319.062
Opbrengst terreinen			
257.454		
235.977
Concessies			
87.885		
81.391
			€
647.926
€
636.430

15.		Opbrengst uit brandstof leveringen
Deze post is als volgt samengesteld:
				
2013		
2012
Jet-A1 leveringen			
87.387		
88.680
Av-gas leveringen			
638.771		
1.006.264
Oliën			
411		
884
			€
726.569
€
1.095.827
Met ingang van het vierde kwartaal 2013 is Groningen Airport Eelde niet langer wederverkoper voor Av-gas, maar
agent, vergelijkbaar met de leveringen van Jet A1.

33

16.		Overige bedrijfsopbrengsten
Deze post is als volgt samengesteld:
				
2013		
2012
Opbrengst uit dienstverlening aan derden		
73.837		
69.983
Opbrengst voorterrein			
494.430		
569.849
Doorberekende administratiekosten			
8.223		
8.500
Opbrengst vrachtdiensten			
24.338		
21.949
Diverse baten			
41.467		
28.990
			€
642.295
€
699.271

17.		Inkoopkosten brandstoffen
Deze post is als volgt samengesteld:
				
2013		
2012
Av-gas leveringen			
569.210		
974.253
Oliën			
136		
726
			€
569.346
€
974.979
Met ingang van het vierde kwartaal 2013 is Groningen Airport Eelde niet langer wederverkoper voor Av-gas, maar
agent, vergelijkbaar met de leveringen van Jet A1.

18.		Personeelskosten
De specificatie van de personeelskosten luidt als volgt:
				
2013		
2012
Salarissen		
2.632.166		
2.532.195
Pensioen lasten		
383.884		
312.719
Sociale lasten		
389.865		
370.935
				
3.405.915		
3.215.849
Inleen security personeel			
330.247		
362.800
Overige personeelskosten			
95.628		
126.630
			€
3.831.790
€
3.705.279
Op 31 december 2013 waren er 59 werknemers in vaste dienst, dat waren er 51 per
31 december 2012. Over het boekjaar ging het gemiddeld om de volgende fte’s:
				
2013		
2012
brandweer-/operationele dienst			
26,9		
27,6
overig personeel			
21,0		
17,6
				
47,9		
45,2
Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam.
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19.		Afschrijvingskosten
In 2013 is een bedrag van € 604.999 aan afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie gekomen.
Dit bedrag is als volgt toe te lichten:
				
2013		
2012
Afschrijving op:
- Gebouwen en terreinen		
309.396		
312.306
- Installaties		
133.526		
148.854
- Overige duurzame bedrijfsmiddelen		
261.241		
199.160
Totaal			
704.163		
660.320
Vrijval subsidies			
99.164		
99.180
Afschrijving ten laste van het boekjaar		
€
604.999
€
561.140

20.		Overige bedrijfskosten
In de post overige bedrijfskosten wordt onderscheid gemaakt in:
				
2013		2012
Huisvesting- en terreinkosten
- assuranties en belastingen		
112.551		
113.917
- onderhoud gebouwen/terreinen		
192.717		
254.166
- overige		
118.799		
89.640
				
424.067		
457.723
Algemene kosten
- ontwikkeling- en promotiekosten		
250.438		
456.038
- advieskosten		
141.247		
208.726
- overige		
494.118		
517.830
				
885.803		
1.182.594
Totaal		
€
1.309.870
€
1.640.317
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Eelde, 27 mei 2014
Voor de jaarrekening 2013:

Raad van Commissarissen
prof. dr. H.G. Sol, voorzitter
mr. O.P.M. van den Brink
drs. F.C.A. Jaspers
dhr. J.H. Mosselman
Mw. E. Lindeman QC, per 25 november 2013
Directie
ir. J.M. van de Kreeke

Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat
Artikel 21 lid 2 van de statuten luidt -verkort- als volgt:
Het jaarverlies is ter vrije 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.
Voorstel winstbestemming
Op basis van het door de directie gedane winstverdelingsvoorstel wordt het over 2013 gerealiseerde verlies
van € 492.869 onttrokken aan de overige reserves.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden welke vermeld dienen te worden.
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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 rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Groningen Airport Eelde N.V. te Eelde gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en verliesrekening over 2013 met 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 de directie 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 controle-informatie 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 2013 en van het resultaat over 2013 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, 27 mei 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

A.L. Koops-Aukes RA
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