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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Staten-
commissie FCBE van 19 januari 2O22 over mogelijke risico's ten aanzien van de
verantwoording van de ontvangen NOW-gelden in de Jaarrekening 2020

Groningen Airport Eelde

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en
Economie (FCBE) van 19 januari 2022 hebben wij toegezegd om schriftelijk te rea-
geren op de vragen van de heer Pormes inzake de risico's ten aanzien van de ver-
antwoording van de ontvangen NOW-gelden in de Jaarrekening 2020 van
Groningen Airport Eelde (GAE). De heer Pormes vroeg zich af in hoeverre de aan-
deelhouders het risico van het deels terugbetalen van de ontvangen NOW-gelden
hebben meegenomen bij de besprekingen om de Jaarrekening 2020 vast te stel-
len en hoe dat risico dan is afgedekt.
Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Zoals in onze brief van 14 december 2021is aangegeven, gaat het over de on-
duidelijkheid over een bedrag van ruim € 400.000,-- in 202O, dat mogelijk uit-
eindelijk niet als NOW-subsidie wordt ontvangen. Als dit risico zich voordoet, zal
het mogelijk later op het resultaat drukken. Dat bedrag komt dan uiteindelijk ten
laste van het eigen vermogen van de NV zoals dat ook is gedaan met het reeds
vastgestelde nettoresultaat 2020 in de vastgestelde jaarrekening. Het eigen ver-
mogen per ultimo 2020 bedraagt € 10.471.751,-- na verrekening met het nega-
tieve saldo van 2020. Uiteraard raakt het eventueel terug moeten betalen van
gelden ook de liquiditeit van de onderneming; ook dat is een risico. Vanuit pru-
dentie heeft GRf in2O2'l voor de NOW conservatief aangevraagd en betreft het
dan een mogelijk voordeel van € 300.000,--, omdat met deze eventuele extra
opbrengst nog geen rekening is gehouden. Ook de Begroting 2O22is prudent op-
gesteld voor wat betreft de NOW-gelden. Oftewel: als het risico zich openbaart,
wordt het eigen vermogen geraakt, maar de liquiditeit verandert er niet door ten
opzichte van de prognose.
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Dit onderwerp is tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van 7 juni 2021 en

13 december 2O21en in bestuurlijke en ambtelijke overleggen meerdere keren
besproken. Juist ook omdat de lopende afstemming met het Ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de interpretatie van de vaststelling van

de NOW-steun in relatie tot de door de vennootschap ontvangen NEDAB-subsidie

van materiële invloed is op het resultaat.

De Jaarrekening 2020 moest eind 2021 wettelijk worden vastgesteld en deze is

opgesteld zoals de directie en Raad van Commissarissen vinden dat de regels ge-

interpreteerd zouden moeten worden. GAE NV stelt zich op het standpunt dat de

NEDAB-subsidie naar de aard ervan een kostensubsidie is en niet in de omzet
dient te worden meegenomen voor de NOW-definitie van omzet. De aandeel-
houders zijn daarin meegegaan bij het vaststellen van de jaarrekening. Dit
omdat de opgenomen verantwoording past bij de verwerking van de NEDAB-

vergoedingen, zoals dat in voorgaande jaren is gedaan, namelijk als een kosten-
subsidie. Omdat het over een aanzienlijk bedrag gaat, is het de moeite waard
hiervoor inzet te plegen.

Hoogachtend
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