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Geachte voorzitter/leden,

ln het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2O14 mel uw Staten de

afspraak gemaakt dat u van alle verbonden partijen in de exploitatiefase de jaar-

stukken ontvangt. ln lijn met deze afspraak ontvangt u hierbij het Jaarverslag2OlT
van Groningen Airport Eelde (GAE) NV. De jaarrekening, die een onderdeel is van het
jaarverslag, is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant.
ïevens treft u voor de volledigheid ter informatie de Begroting 2018 en de Suppletoire
Begroting 2018 aan.

Relatie met provinciaal doel
Zoals met u afgesproken, leggen wij in deze brief kort de relatie tussen de jaarstukken

van GAE NV en de provinciale doelen. GAE NV maakt deel uit van de noordelijke in-
frastructuur en is van belang voor de internationale bereikbaarheid van Noord-
Nederland en is op die manier gericht op het versterken van de economische structuur
in Noord-Nederland. Dit past bij ons uitgangspunt om de luchthaven te beschouwen
als onderdeel van de publieke basisinfrastructuur van Noord-Nederland en dat goede
verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat en de ge-

wenste groei van de werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Jaarrekening 2017
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van de vennootschap is over 2017 uitgekomen
op een overschot van € 372.201 ,- tegen een tekort van € 2.364 .547,-- over 2016. Een
goed resultaat, waarbij wel opgemerkt moet worden dat in 2017 voor het eerst een

NEDAB-vergoeding van in totaal € 2,5 miljoen is ontvangen .ln 2Q15 bedroeg het

tekort € 975.560,-- en in 2014 was het nadeel € 893.304,--. De voornaamste posten

die hebben geleid tot het positieve saldo betreffen de hogere opbrengsten uit de
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havengelden door stijgende passagiers en vluchten (voordeel €373.132,-), de af-
name van de personeelskosten door met name de verrekening van de NEDAB-
bijdrage (voordeel € 1.732.259,-) en de afname van de overige bedrijfskosten
(voordeel € 517.872,--). Het overschot komt ten gunste van de algemene reserve.

Risico's
ln het jaarverslag staan onder risico's geen verrassingen genoemd die niet eerder
bekend waren. Ook nu wordt aangegeven dat GAE kwetsbaar is voor de gevolgen
van reizigerskeuzes bij het optreden van geopolitieke spanningen. Waar in 2016 nog
een zorg bestond over de liquiditeit van de luchthaven, was in 2017 sprake van een
positieve ontwikkeling van de liquiditeit als gevolg van het resultaat van de onder-
neming maar vooral als gevolg van ontvangen subsidies en bijdragen.

De solvabiliteit, uitgedrukt als percentage van het totale vermogen, bedraagt 79 en is
daarmee hoger dan per eind 2016 toen de solvabiliteit 73 bedroeg. De solvabiliteit is
daarmee gezond te noemen.

Aangegeven is dat de liquiditeit van de vennootschap gezond is, en dat deze zich
positief ontwikkelt als gevolg van bijdragen en subsidies die verdere toekomstige in-
vesteringen mogelijk maken. Het betalen van deze bedragen passend bij het uit-
gavenpatroon is dan wel noodzakelijk en zullen een positief effect op de concurren-
tiekracht en ontwikkeling van de luchthaven hebben om zo de continuTteit te waar-
borgen.

Begroting 2018

De Exploitatiebegroting 2018 van GAE NV laat een negatief resultaat zien van
€ 205.000,--. Het nadeel komt ten laste van de algemene reserve. De inkomsten per
passagier dalen als gevolg van marktontwikkelingen (druk op tarieven). Daarnaast
nemen de kosten toe doordat in het ontwikkelen van nieuwe routes, in bedrijfsmid-
delen en vooral in medewerkers wordt geTnvesteerd. De koers van de luchthaven voor
2018 en verder is dan gericht op commerciële groei door het ontwikkelen van de
functie van 'Toegangspoort van het Noorden'. De groei wordt bereikt door zowel zo-
genaamde hub- als lijnverbindingen te realiseren, met behoud en waar mogelijk groei

van charter- (vakantie) en overig verkeer. De begroting die in februari 2018 door de
aandeelhouders is goedgekeurd bevat ook een terugblik op 2017 (forecast). Deze is

inmiddels deels achterhaald, omdat nu op dit moment ook het definitieve jaarverslag

inclusief de Jaarrekening 2017 beschikbaar is.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

Bijlagen:

Jaarverslag GAE 2017

Exploitatie - en investeringsbegroting 2018

Suppletoire Begroting 201 8

/, voorziller
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Luchthaven 
van het Noorden

Groningen Airport Eelde is in 
1931 opgericht. In ruim driekwart 
eeuw is de noordelijke lucht-
haven uitgegroeid tot een zeer 
complete internationale luchtha-
ven. Gelegen op een steenworp 
afstand van de stad Groningen, 
twintig minuten van Assen en 
een uur van Leeuwarden is het 
de luchthaven van het Noorden 
en de toegangspoort van het 
Noorden.

Visie en missie

Groningen Airport Eelde is de luchthaven 
van de regio, voor de regio. Het is de lucht-
haven waar inwoners van Noord-Nederland 
als eerste voor kiezen. Dat doet ze door 
een interessant vluchtaanbod te leveren: 
vluchten naar vakantiebestemmingen en 
lijndiensten naar bestemmingen die interes-
sant zijn voor een stedentrip of de zakelijke 
reiziger accommoderen. Door routes naar 
grote internationale hub-luchthavens is 
Groningen Airport Eelde verbonden met het 
netwerk van de grote luchtvaartallianties 
en zijn meer dan 100 bestemmingen met 
een overstap bereikbaar. In 2026 passeren 
400.000 passagiers de terminal.
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Groningen Airport Eelde biedt gemak 
en comfort, door korte afstanden, 
minimale wachttijden en vriendelijke 
service. Ze biedt veilige luchthaven-
infrastructuur voor de commerciële 
luchtvaart, maatschappelijke vluchten, 
lesverkeer en general aviation. Daar-
naast is Groningen Airport Eelde een 
platform waar innovatieve ontwikke-
lingen in en voor de luchtvaart worden 
ontwikkeld en getest. Op de luchtha-
ven worden dingen gezamenlijk ge-
daan en binnen de organisatie maakt 
iedereen het verschil. Veiligheid zit in 
de genen en gaat altijd voor.

Groningen Airport Eelde is een unieke 
en prettige vestigingsplaats voor kleine 
tot middelgrote bedrijven, zowel op 
airside als landside. De luchthaven 
heeft haar eigen plek in de omgeving 
met aandacht voor haar invloed op die 
omgeving. Communicatie is open en 
transparant.

400.000 In 2026 
passeren 

de terminalpassagiers

Propositie

Groningen Airport Eelde is de lucht-
haven van het Noorden. Ze heeft als 
taak de regio optimaal te faciliteren: 
infrastructureel, economisch en maat-
schappelijk. Door een hoogwaardig 
aanbod van faciliteiten en een marktge-
richte benadering is Groningen Airport 
Eelde de luchthaven waar de passagier 
vanuit of naar Noord-Nederland als 
eerste voor kiest. Of die een zakenreis 
of stedentrip boekt, op familiebezoek 
gaat, of van een vakantie geniet.

De propositie van de luchthaven wordt 
voortdurend geoptimaliseerd, onder 
andere door verbreding van het aantal 
en soort bestemmingen, het verbete-
ren van de veiligheid en passagiersbe-
leving en het afstemmen van facilitei-
ten op de vraag uit de markt.

De luchthaven biedt onderdak aan 
verschillende luchtvaart gerelateerde 
ondernemingen waaronder onderhoud 
en general aviation. Groningen Airport 
Eelde is de belangrijkste opleidings-
luchthaven voor commerciële verkeers-
vliegers van Nederland, de standplaats 
voor de traumahelikopter van het Uni-
versitair Medisch Centrum Groningen 
en een plaats waar medische vluchten 
en donorvluchten plaatsvinden. Ook 
reddingsdiensten, het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid en het Ministerie 
van Defensie maken gebruik van de 
faciliteiten.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Kerncijfers
Meerjarenoverzicht Groningen Airport Eelde 

2017

2016 2015 2014 2013

Passagiers 
Charter 
Lijn
Overig 
Totaal

Vliegbewegingen

Charter 
Lijn
Les
Overig 
Totaal

Medewerkers

Fte’s in 
dienst

Verlies en winst

Havengelden
Overige baten
Bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten
Overige kosten
Bedrijfslasten

Resultaat voor Belasting

Balans

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa

Eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

2017

2016 2015 2014 2013

2016 2015 2014 20132017

138.421
83.583
5.978

227.982

1.063
1.991

11.692
12.263
27.009

52,0

3.572
1.470

5.042

2.622
2.048
4.670

372

8.042
2.445
6.328

16.824

13.221
1.640
1.962

16.824

115.922
59.267
5.210

180.399

922
1.248

11.112
11.466
24.748

51,9

3.199
1.387

4.586

4.355
2.596
6.951

-2.365

8.004
393

6.353
14.750

10.821
1.938
1.991

14.750

157.123
55.904
7.683

220.710

1.232
860

11.669
9.705

23.466

48,5

3.846
1.397

5.243

4.209
2.010
6.219

-976

8.224
281

8.132
16.637

13.186
2.234
1.217

16.637

134.724
60.760

4.161
199.645

1.025
704

26.922
10.300
38.951

47,9

3.607
1.491

5.098

4.030
1.961
5.991

-893

8.323
91

9.383
17.897

14.161
2.518
1.218

17.897

(in €1.000)

(in €1.000)

138.594
59.918

3.205
201.721

1.021
478

31.808
10.529
43.836

47,9

3.644
1.477

5.091

3.832
1.751
5.583

-492

33.840
91

10.362
44.292

15.054
2.748

26.490
44.292

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Corporate Governance
Uitgangspunten Governance

De directie is belast met het bestuur van de vennootschap. De Raad van Commissarissen adviseert 
de directie en houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. Zij staat 
het bestuur met raad terzijde.

De Raad van Commissarissen en directie hebben uitgesproken de beginselen van de Nederlandse 
Corporate Governance Code te onderschrijven, aangepast aan de structuur en aard van de vennoot-
schap. In afwijking van de Code vormt de Raad de auditcommissie. In 2017 heeft de Raad zich door 
een externe deskundige laten informeren over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van 
Corporate Governance.

De Raad van Commissarissen heeft in 2014 het Reglement Raad van Commissarissen Groningen 
Airport Eelde NV vastgesteld. De vennootschap kent geen klokkenluidersregeling, maar wel een 
regeling vertrouwenspersoon. De Raad van Commissarissen kent een remuneratiecommissie, die de 
werkgeversrol vervult ten opzichte van de directie.

Risicobeheersing

Aandacht voor risico’s en beheersmaatregelen wordt door de directie actief uitgedragen. Het duide-
lijk beleggen van verantwoordelijkheden is onderdeel van het beleid. Aandacht voor veiligheid zit bij 
medewerkers en partners van de luchthaven in de genen. Omgaan met risico’s en een veilige manier 
van werken volgens vastgestelde procedures maken deel uit van het gedachtegoed en van de dage-
lijkse werkzaamheden. Medewerkers beschikken daartoe over de juiste kennis, ervaring en houding.

Op beleidsmatig niveau wordt vorm gegeven aan het risicomanagement doordat de directie bij het 
invullen van de visie en missie de balans zoekt tussen de belangen van aandeelhouders, de regio, 
passagiers, luchtvaarmaatschappijen, gebruikers van de luchthaven en omwonenden. De wensen en 
eisen van verschillende belanghebbenden worden tegen elkaar afgewogen, en een veilige operatie 
vormt daarbij altijd het belangrijkste uitgangspunt. De Raad van Commissarissen wordt waar nodig 
actief betrokken bij de gemaakte afwegingen. De doorvertaling naar het financieel beleid leidt tot een 
gematigd risicoprofiel. Het financieel beleid is gericht op een duurzame lange termijn ontwikkeling, 
met afdoende middelen om te kunnen blijven investeren en innoveren. Voor de meest gebruikelijke 
risico’s zijn verzekeringen afgesloten om de financiële gevolgen van incidenten te kunnen ondervan-
gen. Er wordt actief gestuurd op een gezonde liquiditeitspositie.

Het operationele risicomanagement is gericht op safety en security. Voor de veilige operatie van de 
luchthaven wordt gebruik gemaakt van een veiligheidsmanagementsysteem, dat in 2017 door EASA 
is gecertificeerd. Procedures en werkzaamheden zijn vastgelegd in beleid en handboeken. Er zijn 
verschillende plannen en draaiboeken voor calamiteiten en relevante procedures worden getest en 
geoefend. Bedrijven en partners die op de luchthaven actief zijn conformeren zich aan het beleid op 
het gebied van veiligheid, de luchthaven ziet daar op toe. In 2017 is een onderzoek gestart naar de 
tele-kwetsbaarheid van de onderneming, in samenwerking met het Agentschap Telecom.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Raad van Commissarissen
P. Smit EMTP, Voorzitter

Geboren: 11 oktober 1963

Functie: Burgemeester Gemeente Oldambt

Nevenfuncties: Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), Voor-
zitter Dagelijks Bestuur Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), portefeuille Veiligheid 
en Internationaal, Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen, Lid Dagelijks Bestuur 
Veiligheidsregio, portefeuille Crisisbeheersing, Lid LOVP, Lid Dagelijks Bestuur EDR (pen-
ningmeester), Bestuurslid Commissie Bestuur & Veiligheid VNG, Lid Pijler Bestuur PMG 
(Platform Middelgrote Gemeenten), Lid Dagelijks Bestuur Internationale Dollard Route, Lid 
Landelijke Stuurgroep Veiligheidshuizen, Lid Stuurgroep RIEC Noord, Lid Commissie Regio-
naal Overleg vliegveld Oostwold, Lid Dagelijks Bestuur Bestuurdersvereniging D66, voorzit-
ter Comité van Aanbeveling van Stichting Leergeld, Pura Vida, Museum Slag bij Heiligerlee, 
Campagne Groningen geeft Thuis (Kopland) en Kledingbank Maxima

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd per 01-10-2016 tot 01-10-2020, overleden 10-04-2018

Mr. O.P.M van den Brink

Geboren: 13 mei 1954

Functie: Vennoot Custommanagement Interim Directeuren

Nevenfuncties: Lid Raad van Advies Hogeschool TIO, Voorzitter Stichting Urban Act Neder-
land, bestuurslid Stichting Kostverloren

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd per 20-09-2010 en herbenoemd tot 20-09-2018

Mw. E. Lindeman QC

Geboren: 8 februari 1960

Functie: Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente

Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Accolade, Lid Raad van Commissarissen

PC Hooft Groep

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd per 25-11-2013 en afgetreden op 25-11-2017

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Drs. F.C.A. Jaspers

Geboren: 21 april 1950

Functie: Adviseur en Toezichthouder (zelfstandig gevestigd)

Nevenfuncties: Voorzitter Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER-NN), Voorzitter 
Adviesraad Sociaal Planbureau Groningen, Lid Aufsichtsrat Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus Dresden en Technischen Universität Dresden, Voorzitter bestuur Stichting Platform 
Groningen Architectuur en Stedenbouw (GRAS) te Groningen, Voorzitter Adviesraad Trend-
bureau Drenthe te Assen, Vice-voorzitter Raad van Toezicht van ‘Santiz’, Lid bestuur Stichting 
Maggie Centers Nederland te Groningen

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd per 15-10-2012 en herbenoemd tot 15-10-2020

Mw. K.Y. Orsel

Geboren: 18 februari 1970

Functie: CEO MF Shipping Group

Nevenfuncties: Vicevoorzitter International Chamber of Shipping (ICS), Voorzitter Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Council Member INTERTANKO, Trustee Interna-
tional Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN), Voorzitter MFG Seafarers Fund, 
Ambassadeur “We keep on Growing”, Ambassadeur WISTA (Women’s International Shipping 
and Trading Association)

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd per 01-10-2016 tot 01-10-2020

Drs. J.F. Doddema RM

Geboren: 11 november 1970

Functie: Managing Director Global van SealforLife Industries, Berry Global Inc.

Nevenfuncties: geen

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd per 01-10-2016 tot 01-10-2020

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Directie en Aandeelhouders

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Directie

Ir. J.M. van de Kreeke

Aandeelhouders

Provincie Groningen (30%)

Provincie Drenthe (30%)

Gemeente Groningen (26%)

Gemeente Assen (10%)

Gemeente Tynaarlo (4%)
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Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Bericht van de Raad van 
Commissarissen
Samenstelling van de Raad van Commissarissen

In het verslagjaar 2017 is één lid van de Raad van Commissarissen afgetreden, er zijn 
geen nieuwe leden benoemd. Mevrouw Lindeman heeft bij het aflopen van de benoe-
mingstermijn aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een vervolgtermijn. De Raad 
van Commissarissen heeft besloten de ontstane vacature voorlopig niet in te vullen, en 
spreekt haar dank uit voor de inzet van mevrouw Lindeman.

In april 2018 heeft de Raad van Commissarissen met verslagenheid kennis moet nemen 
van het overlijden van haar voorzitter, de heer P. Smit.

Werkzaamheden van de Raad in 2017

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd in het bijzijn 
van de directie. In de reguliere vergaderingen zijn de lopende ontwikkelingen besproken 
met betrekking tot de operatie, financiën en risico’s. Daarnaast hebben leden van de 
Raad van Commissarissen frequent formeel en informeel contact gehad met de directie 
om actuele zaken te bespreken en de directie daarover te adviseren. Ook met vertegen-
woordigers van de aandeelhouders is een aantal malen informeel over de besluitvorming 
door aandeelhouders en de ontwikkelingen rondom de luchthaven gesproken.

De Raad van Commissarissen heeft verheugd kennis genomen van de keuze van aan-
deelhouders voor het investeringsscenario dat de ontwikkeling van de luchthaven tot 
“Toegangspoort van het Noorden” behelst. Een investeringsbudget van € 46 miljoen voor 
de komende 10 jaren, is onderdeel van dit scenario. Gedurende 2017 hebben alle aandeel-
houders tot dit scenario besloten, waarbij de Raad van de Gemeente Groningen een an-
der besluit heeft genomen door een lagere financiële bijdrage te hanteren dan verwacht. 
Omdat de aandeelhouders op het standpunt staan gezamenlijk te zullen zorgdragen 
voor de financieringsbehoefte van het gekozen investeringsscenario, acht de Raad van 
Commissarissen het huidige zicht op financiering afdoende om zich achter het gekozen 
scenario te scharen.

De ontwikkeling tot “Toegangspoort van het Noorden” houdt, naast het realiseren van 
kansrijke lijndiensten met meerdere hub-luchthavens die Noord-Nederland met de rest 
van de wereld verbinden, ook een aantal transitieprojecten in die betrekking hebben op 
de organisatie. Het onderzoeken van een splitsing van de vennootschap in een ontwik-
kelings- en exploitatiemaatschappij dient in dat kader met name genoemd te worden. 
Vanwege de gewenste betrokkenheid van de Raad van Commissarissen heeft zij uit haar 
midden de heer Jaspers benoemd als gedelegeerd commissaris, om toe te zien op en te 
adviseren over deze projecten die door de directie worden uitgevoerd.
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Belangrijkste ontwikkelingen 

De Raad heeft zich door de directie uitgebreid laten informeren over maatschappelijke 
en commerciële ontwikkelingen. De besluitvorming over Schiphol en Lelystad Airport 
hielden de Nederlandse gemoederen in 2017 bezig, en de mogelijke kansen en risico’s 
voor Groningen Airport Eelde zijn onderwerp van gesprek geweest tussen de directie en 
de Raad van Commissarissen. De politieke zorgvuldigheid waarmee dergelijke besluitvor-
ming wordt omkleed, vindt haar weerslag in een langdurige procesgang. De Raad heeft 
dan ook kennis genomen van de langer dan verwachte doorlooptijd om te komen tot een 
vernieuwd Luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde.

De belangrijkste commerciële ontwikkelingen in 2017 waren het veranderen van de aard 
en omvang van de vakantie(charter)markt en de prijsdruk in dit segment, naast het 
(door)ontwikkelen van de verbindingen met Londen Southend en Kopenhagen, en de 
besluitvorming over het in 2018 starten van nieuwe lijndiensten naar de hub München en 
mogelijk andere bestemmingen.

Hoewel de Raad ervan overtuigd is dat de (door)ontwikkeling van kansrijke lijnverbin-
dingen waarover in 2017 is besloten randvoorwaardelijk is voor het vervullen van rol van 
“Toegangspoort van het Noorden”, is zij zich ook bewust van de commerciële en finan-
ciële risico’s die gepaard gaan met de startfase van deze verbindingen. Het lange termijn 
belang voor de luchthaven en de regio van deze opstap naar internationale bereikbaar-
heid rechtvaardigt het nemen van deze risico’s, die worden gemitigeerd door de garantie 
van een route ontwikkelingsfonds om een deel van de kosten te financieren gedurende 
de aanloopfase. Het route ontwikkelingsfonds, waarin naast bijdragen van de regio ook 
bijdragen van het bedrijfsleven zijn voorzien, is een van de elementen van het investe-
ringsscenario van de aandeelhouders.

Waar de Raad van Commissarissen in 2016 nog haar zorg heeft uitgesproken over de 
ontwikkeling van de liquiditeit van de vennootschap, heeft zij in 2017 de beschikbare 
middelen van de vennootschap zien stijgen tot een niveau waarop het verantwoord is te 
blijven investeren. Lokale overheden hebben in 2017 een bijdrage geleverd aan de kosten 
van niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB), zoals de kosten die ver-
band houden met de brandweerorganisatie en securitymaatregelen. De NEDAB-bijdrage 
die voor de komende 10 jaar onderdeel is van de investeringsplannen van de aandeelhou-
ders, ontlast de exploitatiekosten van de luchthaven. In combinatie met de goede com-
merciële resultaten nam de beschikbare liquiditeit hierdoor in 2017 toe, waardoor de zorg 
van de Raad voorlopig is weggenomen.

De aantrekkende economische situatie in 2017 vertaalde zich naar een groeiende markt 
voor passagiersverkeer. Groningen Airport Eelde wist daarvan onder de Nederlandse 
luchthavens procentueel gezien als beste te profiteren en kon met 227.982 passagiers 
een nieuw passagiersrecord noteren. Door de combinatie van het behaalde commerciële 
resultaat en de bijdrage voor NEDAB, bedroeg het resultaat over 2017 € 372.201 positief.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Bericht van Raad van Commissarissen
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Preadvies bij de jaarrekening

Het door de directie opgestelde jaarverslag met de jaarrekening over 2017, voorzien van 
een accountantsverslag en controleverklaring, wordt op 22 mei 2018 door de Raad van 
Commissarissen met de directie en de externe accountant besproken. De jaarrekening is 
gecontroleerd en goedgekeurd door De Jong & Laan accountants.

De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat 2017 zowel wat betreft de commer-
ciële ontwikkeling als wat betreft het financieel resultaat een jaar is geweest dat vertrou-
wen geeft in de toekomst van de luchthaven. Over 2017 bedroeg het netto resultaat van 
de vennootschap € 295.270. Het jaar 2017 wordt door de Raad daarnaast gezien als een 
transitiejaar, een jaar dat de opmaat vormt naar de ontwikkeling tot “Toegangspoort van 
het Noorden” in de komende jaren.

De Raad legt de jaarrekening over het verslagjaar 2017 ter goedkeuring voor aan de Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders van 20 juni 2018, waarbij ze voorstelt het netto 
resultaat aan de algemene reserve toe te voegen. Tevens stelt de Raad voor om decharge 
te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van 
Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Ten slotte spreekt de Raad van Commissarissen aan de directeur en medewerkers haar 
dank uit voor hun inzet en betrokkenheid gedurende het verslagjaar.

Namens de Raad van Commissarissen,

Mr. O.P.M. van den Brink, vice-voorzitter

22 mei 2018

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Bericht van Raad van Commissarissen
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Bestuursverslag
Groningen Airport Eelde NV is onderdeel van de Noordelijke infrastructuur en van 
belang voor de internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland. De luchthaven is er 
voor en door de regio. Sinds de oprichting in 1931 heeft het Rijk daarom haar belang in 
de luchthaven afgebouwd en de luchthaven aan vijf regionale aandeelhouders overge-
dragen

In 2016 hebben de aandeelhouders meerdere 
scenario’s voor de rol en toekomst van Gro-
ningen Airport Eelde overwogen, en besloten 
tot een groeistrategie en bijbehorend investe-
ringsscenario van € 46 miljoen tot “Toegangs-
poort van het Noorden”. Gedurende 2017 is 
dit scenario door de individuele aandeelhou-
ders in hun besluitvorming bekrachtigd. Er is 
door de luchthaven een start gemaakt met het 
vormgeven van de nieuwe koers; het jaar 2017 
kan daarmee als een overgangsjaar worden 
beschouwd.

Vanuit commerciële zijde is ingezet op het 
door-ontwikkelen van de route naar Kopen-
hagen met partner Nordica, en is samen met 
partner Stobart aangekondigd dat het product 
naar Londen vanaf het eerste kwartaal van 
2018 een voor passagiers betekenisvolle verbe-
tering ondergaat naar drie vluchten per dag. In 
december is een overeenkomst met Nordica 
afgesloten voor het bestendigen van de hub 
Kopenhagen en het toevoegen van München 
als hub. Andere nieuwe bestemmingen maken 
ook deel uit van de samenwerking, waaronder 
Nice en Ibiza. De routes zullen vanaf maart 
2018 met een op de luchthaven gestationeerd 
toestel worden gevlogen. Dit schept de rand-
voorwaarden voor toekomstige groei in lijn 
met de strategische koers en commerciële 
ambities van de luchthaven. Een koers die een 
gezond evenwicht zoekt tussen vakantie- en 
lijnbestemmingen en via hub-verbindingen het 
Noorden met de rest van de wereld verbindt 
en vice versa.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Het jaar 2017 was naast een jaar van transitie ook een jaar van economisch 
herstel in de gehele eurozone. De geopolitieke instabiliteit die in 2016 nog een 
rem op bestemmingen als Egypte, Griekenland en Turkije zette, was in 2017 nog 
maar beperkt voelbaar. De aantrekkende economie, en deels het terugkeren van 
de populariteit van Turkse en Griekse bestemmingen, zorgde voor een groei van 
passagiers op vakantievluchten. De toenemende vraag naar vliegbewegingen in 
Nederland haalde regelmatig het nieuws als gevolg van de perikelen rondom Le-
lystad Airport en het zicht op het einde van de groei van Schiphol dat reeds met 
capaciteitsbeperkingen te maken heeft. Duidelijker dan ooit werd zichtbaar dat 
luchtvaart een onderwerp is van maatschappelijke relevantie, of het nu vanuit 
het oogpunt van veiligheid, overlast, bereikbaarheid of economisch belang is, 
op regionaal en nationaal niveau. 

De gunstige economische situatie was niet alleen zichtbaar in de aantrekkende 
markt, maar had ook haar weerslag op het commerciële resultaat van Gronin-
gen Airport Eelde. Met 227.982 passagiers was 2017 een nieuw recordjaar. De 
markt heeft nog steeds en in toenemende mate te maken heeft met margedruk, 
onder andere als gevolg van een stijgend marktaandeel van lowcost maatschap-
pijen. De passagiersgroei ging gepaard met een 10% stijging van de opbreng-
sten. Het toenemend aantal studenten aan vliegscholen, waaronder de op het 
luchthaventerrein gelegen KLM Luchtvaartschool, zorgde mede voor een stij-
gend aantal vliegbewegingen.

Ook de ontwikkelingen aan de landzijde van de luchthaven waren positief te 
noemen. Een toenemende bezettingsgraad van het parkeerterrein en het volle-
dig verhuurd zijn van alle gebouwen op het luchthaventerrein dienen in dat ka-
der met name genoemd te worden. In 2017 is General Enterprises, onder meer 
importeur en onderhoudsbedrijf van Cirrus-vliegtuigen, gestart met nieuwbouw 
op het voorterrein. De economische activiteiten op- en rondom de luchthaven 
dragen bij aan de totale functie en uitstraling ervan. Het herinrichten en verder 
ontwikkelen van het voorterrein blijven ambities voor de komende jaren.

In 2017 is een start gemaakt met het aanvragen van een luchthavenbesluit; een 
vernieuwing van de wettelijke toestemming om het luchthavenbedrijf uit te 
oefenen op een bepaalde locatie en onder bepaalde voorwaarden zoals geluids-
belasting en openingstijden. Het opstellen van de uiteindelijke aanvraag voor 
indiening bij de Staat neemt meer tijd in beslag dan verwacht, als gevolg van 
fouten in de door het Rijk beschikbaar gestelde geluidsprofielen van vliegtuigen. 
Die zijn aan het licht gekomen in de Milieu Effect Rapportage (MER) van Lely-
stad Airport. Voor wat betreft de operationele vergunning van de luchthaven, die 
op Europees niveau wordt verstrekt, kan worden gemeld dat het EASA-certificaat 
daartoe eind 2017 is toegekend. Hiermee voldoet de luchthaven aan de wettelij-
ke operationele inrichting en eisen.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Commercieel

De luchtvaartmarkt is de afgelopen decennia sterk aan verandering onderhevig geweest en blijft 
zich ontwikkelen. Regionale luchthavens zijn tegenwoordig marktpartijen die actief betrokken zijn 
bij route-ontwikkeling, in een concurrerende markt die zich meer en meer kenmerkt door grote vo-
lumes en lage prijzen. Dalende ticketprijzen betekenen lagere opbrengsten voor luchthavens. Ook 
in 2017 zette deze trend door en was sprake van druk op tarieven, die ook bij Groningen Airport 
Eelde voelbaar was. De lagere tarieven werden echter gecompenseerd door de passagiersgroei, 
waardoor de omzet toe nam.

Binnen de luchthaven houdt aviation marketing / business development zich bezig met het ont-
wikkelen van nieuwe routes, in samenwerking met luchtvaartmaatschappijen en vaak met tour-
operators en regionale partijen. Eind 2016 is de lang gekoesterde wens gerealiseerd om de regio 
via een hub-luchthaven te verbinden met de rest van de wereld. In 2017 is besloten dit verder uit te 
breiden door in 2018 ook München als hub toe te voegen. De luchthaven ondersteunt de aanloop-
fase van de beide hubs met incentives en marketing. De regio draagt via een route ontwikkelings-
fonds bij in de financiering van de aanloopkosten. Het bedrijfsleven, onder andere verenigd in het 
‘GRQ Business Network’ en ‘Top Dutch’, vormt een belangrijke supporter van de nieuwe verbin-
dingen. Deze ondersteuning daagt de luchthaven uit om nieuwe verbindingen te ontwikkelen en 
uit te laten groeien tot een connectiviteit die maatschappelijk en economisch meerwaarde levert 
aan Noord-Nederland.

Concurrentie en schaarse capaciteit van toestellen, crew en slots op luchthavens nopen lucht-
vaarmaatschappijen hun bedrijfsmiddelen daar in te zetten waar deze het meeste verwachte 
rendement opleveren. Maatschappijen passen hun commerciële strategie snel aan de markt-om-
standigheden aan. Dit betekent dat ze constant de markt aan het verkennen zijn en nieuwe routes 
ontstaan of routes worden gediscontinueerd als elders meer verdiend kan worden.

Waar de markt voor vakantieverkeer in 2016 nog 25% verslechterde, nam het aantal charterpassa-
giers op Groningen Airport Eelde in 2017 met 27% toe. Naast een groeiend aantal passagiers op 
lijnvluchten waren in 2017 de passagiers naar vakantiebestemmingen de drijvende kracht achter 
het record van 227.982 passagiers. Groningen Airport Eelde wist met 26% groei van alle Neder-
landse luchthavens procentueel gezien het beste te profiteren van de aantrekkende markt in 2017.

Ook het aantal vliegbewegingen nam in 2017 toe, met 3,5% tot 27.007. Het lesverkeer (43%) en 
overig (klein) verkeer (45%) zorgden voor het overgrote deel van het aantal vliegbewegingen. De 
bewegingen van groot verkeer (lijn en charter) waren met 3.054 vluchten relatief beperkt maar 
nemen in 2018 toe als gevolg van nieuwe bestemmingen en het intensiveren van lijnverkeer. Een 
groei van het aantal studenten aan luchtvaartscholen droeg duidelijk bij aan een groei van het 
lesverkeer tot 11.692 vluchten, wat overeenkomt met een toename van 15%.

De ontwikkeling van het aantal passagiers- en vliegbewegingen over de afgelopen vijf jaren is op 
de volgende pagina weergegeven.

Het aantal vervoerde passagiers is niet gelijk over het jaar verdeeld. De piek ligt duidelijk in de 
zomer waarin voornamelijk de vakantiemarkt wordt bediend. In de onderstaande grafiek op de 
volgende pagina wordt de ontwikkeling van de passagiers per maand in 2017 vergeleken met die 
van 2016.

Bestuursverslag

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Bestuursverslag

Het is duidelijk zichtbaar dat sprake is van een structureel hoger aantal passagiers dat is ver-
voerd over het gehele jaar, en dat vooral te danken is aan de tweemaal daagse verbinding met 
Kopenhagen in 2017. Daarnaast is zichtbaar dat gedurende de zomerperiode veel meer passa-
giers dan in 2016 zijn vervoerd, waarbij mei en augustus traditioneel de drukste maanden zijn 
voor de luchthaven. Als gevolg van het verder ontwikkelen van hub- en van lijndiensten zal het 
seizoenspatroon naar verwachting in navolgende jaren minder sterk zichtbaar zijn.

Operationeel

De havendienst is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het luchtvaartterrein, met 
inbegrip van de securitytaken. Voor de uitvoering van de securitytaken wordt gebruik gemaakt 
van de diensten van externe partij Securitas. De securitymedewerkers werken nauw samen met 
de afhandelingsorganisatie van Groningen Airport Eelde. Deze laatste draagt zorg voor een 
efficiënte en gebruiksvriendelijke doorstroom van passagiers en bagage tussen aankomst en 
vertrek. Daarbij moet aan de eisen van de verschillende luchtvaartmaatschappijen en veiligheid 
worden voldaan voor wat betreft procedures van inchecken, belading en omkeertijden. Lucht-
vaartmaatschappijen voeren regelmatig audits uit op de processen. Ook in 2017 is Groningen 
Airport Eelde daarbij wederom positief beoordeeld.

De luchthavenbrandweer van Groningen Airport Eelde heeft in 2017 veel geoefend en getraind 
om voorbereid te zijn op het bestrijden van incidenten op de luchthaven en in haar verzor-
gingsgebied. In 2017 is reeds ingespeeld op toekomstige regelgeving. Zo werd voor wat betreft 
het gebruik van de uitrukvoertuigen bijgeschoold op het rijden met optische en geluidssigna-
len. Tevens is vanwege EASA regelgeving gestart met het afnemen van zogenaamde profchecks 
voor alle brandweermedewerkers.

Voor het eerst in de afgelopen decennia is er in 2017 geen enkele incidentmelding geweest met 
betrekking tot een luchtvaartuig-gerelateerd incident. Wel is de hulp van de luchthavenbrand-
weer viermaal ingeroepen. Drie hulpverleningen hadden te maken met personen die onwel 
waren geraakt in de passagehal of in een vliegtuig. Daarnaast is één persoon in de passagiers-
hal behandeld aan een beenwond veroorzaakt door een val.

Er zijn geen operationele incidenten geweest. Het aantal gerapporteerde aanvaringen tussen 
vliegtuigen en vogels, de zogenaamde bird hits, is binnen de nationale norm gebleven ondanks 
een landelijke trend van een toenemend aantal bird hits.

De luchthaven is ’s nachts gesloten, behalve voor medische vluchten. Dat betreft meestal 
vluchten uitgevoerd in het kader van een spoedeisende orgaantransplantatie in het UMCG. 
De luchthaven is daarvoor 35 keer open gegaan in 2017, wat nagenoeg even vaak was als in 
2016. Een nachtelijke openstelling impliceert dat de operationele afdelingen brandweer en 
havendienst, en ook de Luchtverkeersleiding, daarvoor op dienst komen. Voor gebruik van de 
luchthaven buiten openstellingstijden is ten behoeve van de traumahelikopter van het Mobiel 
Medisch Team (MMT) van het UMCG een eigen regeling van kracht, waarbij opkomst van ope-
rationele diensten niet is voorgeschreven.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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In 2016 heeft Groningen Airport Eelde zich opgeworpen om uit te groeien tot kennis- en ont-
wikkelcentrum voor het gebruik van drones. Samen met de Provincie Drenthe, onderwijs- en 
kennisinstellingen en commerciële partijen is de ‘DroneHUB’ opgezet en in 2017 is daartoe 
de Stichting DroneHUB GAE opgericht. In oktober 2017 heeft de wetgever de regeling voor op 
afstand bestuurde luchtvaartuigen gewijzigd, waardoor het verbod op het vliegen met drones 
specifiek voor het luchtruim boven Groningen Airport Eelde is opgeheven ten behoeve van 
experimenten met betrekking tot de integratie van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in 
gecontroleerd luchtruim. In nauwe samenwerking met onder meer Luchtverkeersleiding Ne-
derland, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, onderwijsinstellingen en het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, zal de mogelijkheid worden onderzocht om in de toekomst 
drones met het andere luchtverkeer veilig te laten integreren. Groningen Airport Eelde neemt 
hierdoor een unieke positie in, waarbij samen met de DroneHUB unieke kennis wordt vergaard 
die een impuls biedt voor de verdere ontwikkeling van het gebruik van onbemande luchtvaar-
tuigen.

Personeel en organisatie

Per eind 2017 waren 52,0 Fte in dienst van de luchthaven. Als gevolg van de ontwikkeling op 
lijnvluchten wordt voorzien in 2018 meer medewerkers aan te trekken, voornamelijk in operati-
onele functies.

In 2017 zijn door het vertrek van drie managers twee nieuwe leden tot het management team 
toegetreden, op de functies Commercieel Manager en Manager Finance & ICT. De vacature 
voor Manager Afhandeling is niet ingevuld, waardoor herverdeling van de taken en verantwoor-
delijkheden binnen het management team heeft plaatsgevonden. De medewerkers van Gronin-
gen Airport Eelde zijn zeer betrokken bij de luchthaven. Dit vertaalt zich in een laag ziektever-
zuim en beperkt verloop.

Naast medewerkers in eigen dienst worden ook ingehuurde arbeidskrachten ingezet. De secu-
ritymedewerkers behoren niet tot de eigen organisatie; dit zijn werknemers van Securitas en 
zij worden door Groningen Airport Eelde ingehuurd. Bij de afhandeling worden medewerkers 
extern ingehuurd voor piekdrukte en gedurende het zomerseizoen, voor met name incheck- en 
platformwerkzaamheden. Ook voor bepaalde facilitaire zaken zoals parkeerbeheer wordt ge-
bruik gemaakt van ingehuurde krachten.

De Ondernemingsraad heeft in 2017 vier keer met de directie overleg gevoerd en eenmaal met 
een afvaardiging van de Raad van Commissarissen. Belangrijke gespreksonderwerpen daarbij 
waren duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het beoordelingssysteem, de ontwikkeling 
van nieuwe lijndiensten en de rol van de Ondernemingsraad bij het aantrekken van externe 
partijen inzake het opzetten van een mogelijke externe exploitatiemaatschappij in de toekomst. 
Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met de manager Finance & ICT over de financiële 
stand van zaken van de vennootschap. De Ondernemingsraad heeft in 2017 zowel haar advies-
recht als instemmingsrecht uitgeoefend.

Op de volgende pagina is het organogram van de luchthaven weergegeven.

Bestuursverslag

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Groningen Airport Eelde is de luchthaven voor en door de regio. Naast het verzorgen van con-
nectiviteit met de rest van de wereld, heeft ze als werkgever en onderneming ook een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. De functie van de luchthaven faciliteert inkomend toerisme, 
hotelovernachtingen, inkomende internationale zakenreizigers, autoverhuur en dergelijke en 
draagt zo bij aan de economische activiteit en werkgelegenheid in de regio. Zij biedt infra-
structuur aan verschillende bedrijven en organisaties en is bijvoorbeeld de thuishaven van 
de UMCG-MMT traumahelikopter en faciliteert medische vluchten. Het is de thuisbasis van 
bedrijven die lesvluchten, privé-vluchten en charters, en onderhoud aan luchtvaartuigen verzor-
gen. Ook het Ministerie van Defensie en Justitie en Veiligheid maken gebruik van Groningen 
Airport Eelde.

Op het gebied van duurzaamheid en milieu vertaalt zij deze verantwoordelijkheid naar de keu-
zes die zij maakt voor materialen voor bijvoorbeeld gladheidsbestrijding en onkruidbestrijding. 
Het deelnemen aan het internationale traject “Green Sustainable Airport”, het gebruik van hy-
bride personenwagens en bieden van laadfaciliteiten op het parkeerterrein voor passagiers zijn 
andere voorbeelden van bewuste keuzes die de luchthaven maakt. In 2018 wordt naar verwach-
ting gestart met de aanleg van een zonnepark van meer dan 70.000 zonnepanelen op een deel 
van het luchthaventerrein, waarmee het profiel van de luchthaven duurzamer wordt.

Als onderdeel van de baanverlenging in 2013 zijn natuur-compensatiegebieden gerealiseerd. 
Te denken valt aan eco-duikers, faunatunnels, poelen, houtwallen en bospercelen (8 hectare), 
een vleermuiskelder, vleermuiskasten en amfibieënpoelen. De compensatiegebieden worden 
door de luchthaven onderhouden. Met maai- en snoeiwerkzaamheden wordt rekening gehou-
den met de behoefte van specifieke diersoorten en de faunapassages worden met wildcamera’s 
gemonitord.

Naast de directe en indirecte werkgelegenheid die de luchthaven biedt, is het ook een belang-
rijke opleidingsplaats die jaarlijks aan studenten van diverse opleidingen stageplekken ter 
beschikking stelt binnen vrijwel alle bedrijfsonderdelen, van meeloop- tot afstudeerstages. 
De luchthaven is ook regelmatig de plaats voor commerciële en non-profit evenementen, en 
verzorgt bijvoorbeeld ook rondleidingen voor kinderen die vanwege hun situatie of behoefte op 
een leuke dag worden getrakteerd. In 2017 werd een airport-run, een succesvol loopevenement, 
op het luchthaventerrein georganiseerd.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Bestuursverslag
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De luchthaven heeft hulp aan Bonaire geleverd door de brandweer een taak/risico analyse te 
laten verzorgen. Daarnaast is Groningen Airport Eelde partner in de AVIASSIST Foundation, 
waarbij brandweermedewerkers op Afrikaanse luchthavens worden getraind door medewerkers 
van de luchthaven. Het doel van deze stichting is om de luchtveiligheid in Afrika in de breed-
ste zin van het woord te verhogen, door het inzetten van vrijwilligers, onder andere door het 
niveau van de luchthavenbrandweer te verhogen. Groningen Airport Eelde heeft in dit kader 
inmiddels op verschillende Afrikaanse luchthavens trainingen verzorgd. Dit gebeurt door de 
betreffende collega’s geheel op vrijwillige basis en kosteloos.

Er is ook een samenwerkingsovereenkomst met Kilimanjaro Airport. Daar zijn inmiddels 
meerdere keren trainingen gegeven, gebaseerd op het principe van “train de trainer”. Ook het 
UMCG is in deze samenwerking gestapt waardoor naast brandweer ook een training levens-
reddende handelingen wordt gegeven.
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Financieel

Exploitatie

Een stijgend aantal passagiers en vluchten vertaalde zich in 2017 in een stijging van de op-
brengsten uit havengelden met 12% tot € 3.571.937, ondanks druk op tarieven. De commissie 
op brandstofverkopen steeg in lijn daarmee tot € 176.679, een stijging van 14%. De opbreng-
sten uit gebouwen en terreinen bleven met € 559.050 op vrijwel hetzelfde niveau als 2016. De 
overige bedrijfsopbrengsten namen toe met 10% tot € 734.180, wat voornamelijk te danken is 
aan hogere parkeeropbrengsten. De totale bedrijfsopbrengsten lagen met € 5.041.846 dan ook 
10% hoger dan in 2016.

Het lastenniveau van 2017 lag met € 4.670.300 aanzienlijk lager dan in 2016, voornamelijk als 
gevolg van ontvangen bijdrages en subsidies. In 2017 is een subsidie van de lokale overheden 
ontvangen van € 2.500.000 als tegemoetkoming voor NEDAB-kosten. Deze Niet Economische 
Diensten van Algemeen Belang, voornamelijk de kosten van brandweer en security, worden ge-
zien als typische overheidstaken die de luchthaven verricht en waarvoor een tegemoetkoming 
in de kosten mag worden ontvangen. Daarnaast is een bijdrage van € 1.554.808 door een route 
ontwikkelingsfonds toegezegd voor de aanloopkosten voor het ontwikkelen van nieuwe routes. 
Het operationele kostenniveau zonder subsidies en bijdragen lag op vrijwel hetzelfde niveau 
als in 2016.

De renteopbrengsten lagen met € 655 op een historisch laag niveau als gevolg van de lage ren-
testand. In 2016 viel de laatste deposito vrij die tegen een aantrekkelijk rentepercentage was 
afgesloten. Door deze oorzaken daalden de renteopbrengsten in 2017 met € 55.016 ten opzich-
te van 2016.

Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief nettoresultaat van € 295.270. Dit resultaat 
stemt tot tevredenheid.

Investeringen

In 2017 is voor een bedrag van € 771.335 geïnvesteerd. Voor € 136.000 heeft dit betrekking 
op bouwkundige zaken en installaties, met als belangrijke investering het vervangen van de 
dakbedekking van de passagiersterminal en het restaurant. Aan machines (tractie) is bijna 
€ 72.000 uitgegeven, waaronder aan een maaimachine, milieuvoertuig en renovatie van de 
sneeuwruimvloot. Dit laatste maakt deel uit van een meerjarig renovatieprogramma om de 
levensduur van de machines te verlengen.

De investeringen in ICT en communicatieapparatuur bedroegen € 33.500, voornamelijk voor 
software en portofoons. In afhandelingsmaterieel is € 173.000 geïnvesteerd, voor onder ande-
re bagagetrekkers, bagagekarretjes, een airstart unit en ground power unit. Deze apparatuur 
wordt voornamelijk tweedehands aangeschaft. Aan inventaris incluisief diverse investeringen 
is €46.000 uitgegeven, waarbij het renoveren van de incheckbalies de belangrijkste kostenpost 
was.

Voor het voldoen aan wet- en regelgeving is € 293.000 geïnvesteerd, vooral in de mileu-effect 
rapportage (MER) voor het luchthavenbesluit, maar ook het plaatsen van nieuwe windzak-
ken (EASA) en het aanpassen van belijning. Vanwege het aanpassen van de vrijwel niet meer 
gebruikte tweede start- en landingsbaan (01-19) naar taxibaan was deze laatste investering 
noodzakelijk.
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Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Risico’s

De effecten van de vluchtelingencrisis in Griekenland en de politieke situatie in Turkije hebben 
in 2016 aangetoond dat de luchtvaart kwetsbaar is voor geopolitieke ontwikkelingen. Gronin-
gen Airport Eelde heeft in 2017 een transitie ingezet naar een goed evenwicht tussen lijn- en 
hub-bestemmingen en vakantieverkeer. Door het bedienen van verschillende doelgroepen 
en markten wordt het commerciële risico gespreid en is de luchthaven voor haar inkomsten 
minder afhankelijk van een beperkt aantal goedlopende zon-bestemmingen. Deze transitie 
gaat gepaard met aanloopkosten die de luchthaven en haar partners maken om de nieuwe be-
stemmingen tot een succes te maken. De transitie houdt zelf ook een risico in, omdat nieuwe 
markten worden bediend.

Waar in 2016 nog een zorg bestond over de liquiditeit van de luchthaven, was in 2017 sprake 
van een positieve ontwikkeling van de liquiditeit als gevolg van het resultaat van de onderne-
ming maar vooral als gevolg van ontvangen subsidies en bijdragen. De komende jaren wordt 
een verdere toename van investeringen in mensen, materieel en gebouwen voorzien, maar 
vooral in marketinginspanning en routeontwikkeling.

Fiscaliteit

Als gevolg van de “Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen” is Groningen 
Airport Eelde sinds 2016 schatplichtig voor de vennootschapsbelasting. In 2017 is een fiscale 
openingsbalans opgesteld die met de fiscus wordt afgestemd. De fiscale waardering van het 
vastgoed en het bestaan van verliescompensatie uit 2016 zijn aanleiding voor het vormen van 
een actieve belastinglatentie in 2017. Hierdoor neemt het eigen vermogen van de vennoot-
schap in 2017 toe. Er heeft nog geen definitieve vaststelling door de fiscus plaatsgevonden 
van de fiscale openingsbalans. Vanwege het benutten van de mogelijkheid tot compensatie uit 
2016, leidt de belastbare winst over 2017 niet tot een schuld aan de fiscus. Voor een verdere 
toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de jaarrekening.

Solvabiliteit en liquiditeit

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per eind 2017 € 13,2 mln. De solvabiliteit, 
uitgedrukt als percentage van het totale vermogen, bedraagt 79% en is daarmee hoger dan per 
eind 2016 toen de solvabiliteit 73% bedroeg. De solvabiliteit is daarmee gezond te noemen. De 
toename van de solvabiliteit in 2017 wordt veroorzaakt door het opnemen van een actieve fis-
cale latentie en het netto resultaat over het boekjaar, beide ten gunste van de overige reserves.

De aanwezige liquiditeit bedraagt per eind 2017 € 4,0 mln. Per eind 2016 bedroeg de liquiditeit 
€ 5,4 mln. De liquiditeit is daarmee in 2017 afgenomen, voornamelijk als gevolg van feit dat 
de kosten van routeontwikkeling drukken op de aanwezige middelen terwijl de toegezegde 
bijdrage van het routefonds voor deze routes per eind 2017 nog niet was ontvangen. Daartoe 
is een vordering opgenomen. De liquiditeit van de vennootschap is gezond, en ontwikkelt zich 
positief als gevolg van bijdragen en subsidies die verdere toekomstige investeringen mogelijk 
maken.

Bestuursverslag
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Bestuursverslag

Investeren in de toekomst

De toekomst van Groningen Airport Eelde staat in het licht van het invulling geven aan haar 
strategie en rol als “Toegangspoort van het Noorden”. Het scenario waar aandeelhouders 
zich in 2017 achter hebben geschaard, en dat tot en met 2026 loopt, vormt de basis voor de 
te volgen koers, net als de bijbehorende middelen die aandeelhouders en een route ont-
wikkelingsfonds daarvoor ter beschikking stellen. De bijdrage in de kosten van NEDAB van 
gemiddeld € 3 miljoen per jaar ontlast de exploitatie van de luchthaven, waardoor de conti-
nuïteit in belangrijke mate is geborgd. Het bijdragen in het ontsluiten van de regio door een 
route ontwikkelingsfonds, geeft de nodige steun om de aanloopkosten te financieren van 
voor de regio betekenisvolle verbindingen. Ook wordt hiermee de exploitatie van de lucht-
haven ontlast. Daarmee ontstaat een gezond financieel lange termijn perspectief, dat rand-
voorwaardelijk is om te kunnen blijven investeren in de toekomst van de luchthaven.

De belangrijkste commerciële ambitie voor de komende jaren is het succesvol aanbieden 
van lijn- en hub-bestemmingen in combinatie met behoud of groei van chartervluchten. Het 
doel voor 2026 is 400.000 passagiers. Daarbij wordt voorzien dat de druk op tarieven voor-
lopig blijft voortbestaan. Ontwikkelingen op andere, concurrerende, luchthavens leveren 
zowel kansen als bedreigingen op. Zo kan een beperkt aantal slots op andere luchthavens 
een aantrekkende werking voor Groningen Airport Eelde betekenen. Maar het kan ook zijn 
dat de slotproblematiek voor luchtvaartmaatschappijen betekent dat het moeilijker wordt 
om Groningen Airport Eelde in een vluchtschema met meerdere luchthavens in te passen.

Vastgoedontwikkeling op en rondom het luchthaventerrein, en het verder benutten van 
commerciële mogelijkheden op en rondom de luchthaven, verstevigen de commerciële 
betekenis en positie van de luchthaven in de regio nog verder. Op Groningen Airport Eelde 
is ruimte beschikbaar, wat op andere Nederlandse luchthavens een schaars goed aan het 
worden is. De luchthaven onderzoekt daarom concrete mogelijkheden voor het vestigen van 
meer luchtvaart gebonden bedrijvigheid. Het herontwikkelen van het voorterrein inclusief de 
verkeerstechnische ontsluiting van de luchthaven is een belangrijke ambitie voor de komen-
de jaren, net als renovatie van de passagiersterminal.

Een belangrijk thema voor de toekomst van Groningen Airport Eelde is investeren in groei. 
Daartoe behoren investeringen in medewerkers, materieel, routeontwikkeling en marketing. 
Commerciële groei gaat gepaard met een toename van het aantal medewerkers in operati-
onele functies. Daarnaast wordt ook in kennis en vaardigheden van medewerkers geïnves-
teerd.

Toekomstige investeringen zijn onderdeel van het investeringsscenario van de aandeelhou-
ders: renovatie en uitbreiding van de passagiersterminal en nieuwbouw van een brandweer-
kazerne, naast het financieel ondersteunen van routeontwikkeling. In de plannen wordt 
tevens voorgesteld de luchthavenorganisatie op te splitsen in een luchthaven ontwikkelings-
maatschappij (LOM) en een luchthaven exploitatiemaatschappij (LEM). Enerzijds met als 
doelstelling de continuïteit van de luchthaven verder te waarborgen, anderzijds vanuit de 
mogelijkheid om private partijen te laten participeren in de exploitatie en deze te versterken 
met hun kennis en ervaring. In de komende jaren zal een en ander nader worden uitgewerkt.
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De commerciële ambities en de financiering van de investeringen in de luchthaven vormen 
de belangrijkste bouwstenen voor het vast te stellen luchthavenbesluit dat door het Rijk als 
bevoegd gezag moet worden afgegeven. Met deze “license to operate” en de steun van de 
aandeelhouders en de regio is er een stevige en noodzakelijke basis voor intensivering van het 
gebruik van de luchthaven.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zullen de komende jaren ook hun weerslag vin-
den op de luchthaven en kunnen zowel kansen bieden als risico’s vormen. De ontwikkelingen 
rondom Lelystad Airport en de slotproblematiek van de luchthavens van de Schiphol Groep 
bepalen mede het spel tussen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. De herindeling van 
het luchtruim en de mogelijke introductie van de vliegtaks zijn ontwikkelingen die met veel 
aandacht worden gevolgd en waar de positie van de luchthaven in deze wordt gedeeld met 
beleidsmakers en belanghebbenden. Op andere ontwikkelingen, zoals de voorwaarden waar-
onder Groot Brittannië uit de Europese Unie treedt en de gevolgen daarvan op de aantrekke-
lijkheid van Londen als bestemming, bestaat weinig invloed. Ook deze ontwikkelingen worden 
met belangstelling gevolgd om beleid en ambitie van de luchthaven tijdig aan te passen aan 
een wereld die door de luchthaven met haar regio wordt verbonden, en tegelijkertijd altijd in 
ontwikkeling is.

Eelde, 22 mei 2018

Ir. J.M. van de Kreeke

Directeur

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Jaarrekening 2017

Bestaande uit: 
- Balans 
- Winst- en verliesrekening 
- Kasstroomoverzicht 
- Toelichtingen

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Balans na resultaatbestemming 2017
Bedragen in euro’s

2017

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

2016

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Stand per 31 december 

Vaste activa

Ref. 

5.253.391
453.542

1.927.964
406.933

8.041.830

5.437.683
517.672

1.833.419
215.219

8.003.993

2.   Financiële vaste activa 
Vooruit betaalde kosten
  DBFM-overeenkomst
Latende belasting-vordering

426.987

2.027.934

392.573

392.573

10.496.751 8.396.566

Vaste activa

3.   Overige voorraden

4.   Vorderingen

5.   Liquide middelen

127.100

2.195.913

4.004.546

6.327.559

143.265

786.967

5.422.941

6.353.173

16.824.310 14.749.739

0

2.454.921
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Bedragen in euro’s

2017 2016

Stand per 31 december 

Eigen vermogen

Ref. 

Langlopende schulden

9.   Overlopende passiva
       (ontvangen investeringsbijdragen)

10.  DBFM-overeenkomst

68.331

1.572.515 1.869.346

1.640.846 1.937.677

Kortlopende schulden

368.500

700.073

893.716

1.962.289

291.000

940.179

759.843

1.991.022

16.824.310 14.749.739

6.   Opgevraagd en gestort kapitaal

7.    Agio

8.   Overige reserves

4.140.000

7.147.035

1.934.140

4.140.000

7.147.035

-465.995

13.221.175

       DBFM-overeenkomst

       Crediteuren

11.   Overige schulden

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

68.331

10.821.040
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Winst- & verliesrekening over 2017
Bedragen in euro’s

2017

12. Havengelden

13. Opbrengst gebouwen en terreinen 

14. Brandstof verkopen

15. Overige bedrijfsopbrengsten

2016

Omzet

Ref. 

5.041.846 4.586.016
Bedrijfslasten

371.546

372.201

-2.364.547

16. Personeelskosten

17.  Afschrijvingskosten 

18. Overige bedrijfskosten

2.622.094

518.388

1.529.818

4.354.353

604.191

2.047.690

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Rentebaten

Resultaat voor belastingen

Belastingen

Nettoresultaat

4.670.300 7.006.234     

-2.420.218

655 55.671

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

-76.931

295.270

-2.364.547

0

3.571.937

559.050

176.679

734.180

3.198.805

563.125

154.698

669.388
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Kasstroomoverzicht 2017
Bedragen x 1.000 euro

2017 2016Ref. 

Kasstroom uit operationele activiteiten

      Bedrijfsresultaat

      Aanpassingen voor:

17.  Afschrijvingen

371 -2.421

641

641

604

604

      Veranderingen in het werkkapitaal

3.    Voorraden

4.   Vorderingen
       Kortlopende schulden

-708

245

-1.572Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Ontvangen rente

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Inversteringen/desinvesteringen in 
  materiële vaste activa 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen Rente
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

5.   Afname geldmiddelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 
Stand per 1 januari 
Mutatie boekjaar

      Stand per 31 december

1 350

-707 -1.222

-713 -501

1 5
11

-1.419 -1.718

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

16

-326
-1.410 -203

478

-30

-1.720

-713 -501

7.141

-1.718

5.4234.004

-1.419
5.423
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Toelichting algemeen

Activiteiten 

Groningen Airport Eelde N.V. heeft tot doel de uitoefening van het luchtvaartbedrijf, waaronder met 
name begrepen zijn de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van het als zodanig aangewezen 
luchtvaartterrein.

Vestigingsadres
Groningen Airport Eelde N.V. is gevestigd aan de Machlaan 14a te Eelde en heeft als statutaire vesti-
gingsplaats Groningen.

Schattingen

Verbonden partijen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kas-
stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten, behoudens de ontvangen interest 
uit hoofde van de vooruit ontvangen subsidie voor de baanverlenging, die is opgenomen als kas-
stroom uit financieringsactiviteiten.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de directie van Groningen Airport Eelde N.V. zich over verschillende zaken een oordeel 
vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstel-
lingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

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.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd 
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 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 toe-
lichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Leasing
Operationele leasing

Bij Groningen Airport Eelde N.V. kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- 
en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij Groningen Airport Eelde N.V. liggen. Deze 
lease-contracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van ope-
rationele 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.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Grondslagen voor waardering 
van activa en passiva
Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een ma-
terieel 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 aanschaf-
fingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardi-
ging inclusief installatiekosten.

De kosten van groot onderhoud worden geactiveerd op basis van de componentenbenadering.

Subsidies op investeringen worden, op het moment dat de subsidie definitief is toegekend, in min-
dering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrek-
king hebben. Indien grond gekocht is inclusief 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
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verre-
kenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften 
enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstan-
de dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat 
er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en 
verliezen kunnen worden gecompenseerd. De berekening van de latente belastingvorderingen ge-
schiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende 
jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

De vennootschap is met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelas-
ting. Hiertoe is onder meer door het laten uitvoeren van een taxatie van de onroerende zaken, de 
waarde van de activa en passiva bepaald. Op basis van deze waardering is de fiscale openingsbalans 
per 1 januari 2016 bepaald. De openingsbalans is ter goedkeuring voorgelegd aan de belastingdienst. 
Hierop is nog geen reactie ontvangen. Gezien de uitgangspunten van de fiscale beginbalans en de 
onderliggende taxatie is de nog niet door de fiscus goedgekeurde fiscale beginbalans voor boekjaar 
2017 wel gehanteerd om de fiscale positie te bepalen. Voor 2016 was dit nog niet mogelijk, aangezien 
de fiscale beginbalans nog niet bepaald kon worden voor afronding van de jaarrekening 2016. Tevens 
werd door de vennootschap jaarlijks verlies geleden, waardoor opname van een latente belastingvor-
dering niet opportuun was.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Toelichting algemeen
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Grondslagen voor waardering 
van activa en passiva

Voor afronding van boekjaar 2017 is de fiscale beginbalans bepaald en is duidelijkheid verkregen 
omtrent toekenning van de zogenoemde NEDAB subsidie en bijdragen van een route ontwikkelings-
fonds. Door de subsidie en de bijdragen van het routeontwikkelingsfonds, is het mogelijk voor de 
vennootschap om toekomstige belastbare resultaten te behalen, waarmee de latente belastingvorde-
ring verrekend kan worden. Omdat de vennootschap voor de eerste maal vennootschapsbelasting-
plichtig is, is de startpositie van de latente belastingvordering direct verwerkt in het eigen vermogen 
van de vennootschap. Hiermee wordt het beeld dat de jaarrekening geeft ten aanzien van het gereali-
seerde resultaat over 2017 het best weergegeven. De opname van de latente belastingvordering heeft 
per 1 januari 2017 geleid tot een toename van het eigen vermogen van € 2.104.865.

Vooruitbetaalde kosten
Voor het uitvoeren van (groot) onderhoud wordt periodiek aan de gecontracteerde aannemerscom-
binatie een overeengekomen bedrag betaald. Deze kosten worden als vooruitbetaalde kosten verant-
woord 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 aan-
wezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de re-
aliseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van 
de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermin-
dering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseer-
bare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien wordt vastgesteld 
dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 
afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld 
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief 
zou zijn verantwoord.

Groningen Airport Eelde
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Vlottende activa 

Overige voorraden
Overige voorraden voor gebruik en verkoop
De overige voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toe-
passing 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 vorde-
ring.

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 kredietinstel-
lingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Indien Groningen Airport Eelde N.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de 
ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de 
statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekoch-
te 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.

De dotatie aan het eigen vermogen als gevolg van het opnemen van een actieve belastinglatentie, is 
verwerkt onder de overige reserves.

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.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde pres-
taties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verant-
woord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Opbrengstverantwoording

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risi-
co’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 gelever-
de prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in 
totaal te verrichten diensten.

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit de gerealiseerde opbrengsten uit de par-
keerterreinen, vergoeding voor werkzaamheden ten behoeve van derden en incidentele baten.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

Groningen Airport Eelde heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenade-
ring. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Voor de pensioen-
regeling in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op 
een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht 
bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Groningen Airport Eelde heeft in geval van een tekort bij 
dit bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders 
dan hogere toekomstige premies. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg ultimo 2017 
104,4%.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de ver-
wachte toekomstige gebruiksduur van het actief, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekom-
stige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verlie-
zen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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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 verlies-
rekening.

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 reke-
ning gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Fiscale positie vennootschapsbelasting

Groningen Airport Eelde N.V. is met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennoot-
schapsbelasting (VPB). Dit is geregeld in de wet ‘Modernisering VPB-plicht overheidsondernemin-
gen’. Om de juiste fiscale positie te bepalen dient een fiscale openingsbalans te worden opgesteld. 
Deze is opgesteld maar op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2017 nog niet met 
de Belastingdienst afgestemd.

De vennootschap heeft het afgelopen jaar een positief bedrijfsresultaat behaald, terwijl het be-
drijfsresultaat over 2016 negatief was. Door hogere fiscale afschrijvingslasten op basis van de 
concept fiscale openingsbalans en verliesverrekening van het verlies 2016, is het belastbare resul-
taat over 2017 nihil. De vennootschapsbelastingplicht leidt daardoor in 2017 niet tot daadwerkelijke 
afdracht van vennootschapsbelasting. In de onderhavige jaarrekening is de fiscale positie berekend 
op basis van de concept fiscale openingsbalans.

Resultaat bestemming

Voorgesteld wordt het resultaat na belastingen van € 295.270 toe te voegen aan de overige reser-
ves. Vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering is dit voorstel reeds verwerkt in de 
jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden die vermeld dienen te worden.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Toelichting op balans
1.  Vaste activa 

Bedrijfs-
gebouwen/

terinnen

Stand per 01.01.2017 

Actuele waarde / 
  aanschaffingswaarde
Subsidies 

Cum. afschrijvingen 
Cum. vrijval subsidies
Boekwaarde

Mutaties in de boekwaarde

Stand per 31.12.2017
Actuele waarde / 
  aanschaffingswaarde
Subsidies 

Cum. afschrijvingen 
Cum. vrijval subsidies

43.329.029
-26.879.443
16.449.586

-14.887.302
3.875.399

  5.437.683

Installaties Andere 
vaste 

bedrijfsmiddelen

Activa
in uitvoering 

Totaal

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Materiële vaste activa
Bedragen in euro’s

Investeringen
Subsidies 

Overboekingen 
Desinvestering activa
Desinvestering afschrijving
Afschrijvingen 
Vrijval subsidies 

Boekwaarde

41.554
-504

41.040
0
0
0

-899.516
674.184

-184.292

43.370.573
-26.879.947
16.490.626

-15.786.818
4.549.583

5.253.391

10.197.832
-2.513.226
7.684.606

-7.674.510
507.576

  517.672

15.360
0

15.360
0

-405.072
405.072

-130.142
50.652

-64.130

9.808.120
-2.513.226
7.294.894

-7.399.580
558.228

453.542

6.369.956
0

6.369.956
-4.536.537

0
  1.833.419

284.283
0

284.283
146.654

-520.284
520.284

-366.392
0

94.545

6.280.609
0

6.280.609
-4.352.645

0

1.927.964

215.219
0

215.219
0
0

  215.219

338.368
0

338.368
-146.654

0
0
0
0

191.714

406.933
0

406.933
0
0

406.933

60.112.036
-29.392.669
30.719.367

-27.098.349
4.382.975

  8.003.993

679.555
-504

679.051
0

-925.356
925.356

-1.366.050
724.836
37.837

59.866.235
-29.393.173
30.473.062

-27.539.043
5.107.811

8.041.830

De Materiële vaste activa worden volgens de lineaire methode afgeschreven op basis van de verwachte 
gebruiksduur.Dit leidt tot onderstaande afschrijvingstermijnen: 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen    3 - 40 jaar
Installaties       3 - 30 jaar
Andere vaste bedrijfsmiddelen    3 - 25 jaar

Toelichting algemeen
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In 2013 zijn de baanverlenging en de vernieuwing van de afwatering en riolering in gebruik genomen.

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

2. Financiële vaste activa

Vooruit betaalde kosten DBFM-overeenkomst

Dit betreft de betaling op grond van de DBFM-overeenkomst voor uit te voeren onderhoud tijdens de 
contractperiode voor de baanverlenging en de riolering. Afhankelijk van de aard van de werkzaamhe-
den zullen bij de uitvoering de kosten in geval van groot onderhoud worden geactiveerd en in geval 
van klein onderhoud in de exploitatie worden verantwoord.

Deze post is als volgt samengesteld:

Stand per 1 januari  392.573
Betalingen  76.514
Uitgevoerd onderhoud  -42.100

Stand per 31 december      € 426.987

Latente belastingvordering

Voor het bepalen van de fiscale positie is een openingsbalans opgesteld. Daardoor is een aanleiding 
ontstaan om in 2016 een latente belastingvordering op te nemen tegen het geldende belastingtarief 
van 20%. Deze latentie is in 2017 gevormd ten gunste van het eigen vermogen, en betreft 20% van het 
waardeverschil van het vastgoed per eind 2016 tussen de balanswaarde en de fiscaal getaxeerde waar-
de plus 20% van het fiscale verlies over 2016. In 2017 heeft een mutatie plaatsgevonden van de latente 
vordering als gevolg van het fiscale resultaat over 2017. De hoogte van de mutatie betreft 20% van het 
fiscaal belastbare resultaat.

De post latente belastingvordering is daarmee als volgt samengesteld:

Stand per 1 januari 0
Ontstaan latente belastingvordering 2016 2.104.865
Mutatie latente belastingvordering 2017 -76.931

Stand per 31 december € 2.027.934

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Vlottende activa

3. Overige voorraden

De voorraden betreffen met name oliën, blusstoffen, gladheidbestrijdingsmiddelen, onderhouds- 
materialen, promotie artikelen en toegangspassen en hebben samen een waarde van € 127.100.

4. Vorderingen

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

Per 31 december 2017 2016

Handelsdebiteuren  378.917 388.122
Belasting  111.134 113.937
Route ontwikkelingsfonds  1.554.808 0
Te verschotten transitiekosten  73.423  0 
Overige vorderingen   20.127 62.943
Vooruitbetaald   57.444 220.875
Rente  60 1.090

  € 2.195.913 € 786.967

5. Liquide middelen 
Het betreft de volgende banksaldi:

Per 31 december 2017  2016

ABN AMRO  98.975  74.956
Rabobank 3.904.347 5.347.731
Kas, kruisposten  1.224  254

 € 4.004.546 € 5.422.941

Deze saldi betreffen in hoofdzaak spaarsaldi en deposito’s waarvan de looptijd per ultimo 2017 
korter is dan 1 jaar. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor
€ 3.122.050 ter vrije beschikking aan de onderneming. Voor € 882.496 betreft dit vooruit ontvan-
gen subsidies, die niet ter vrije beschikking aan de onderneming staan.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Eigen vermogen

6. Opgevraagd en gestort kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 12.000 aandelen à € 450 nominaal. Hiervan zijn 9200 aande-
len geplaatst.

Per 31 december 2017 
  
Maatschappelijk kapitaal  5.400.000   
In portefeuille 1.260.000  

Opgevraagd en gestort kapitaal € 4.140.000

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

Per 31 december 2017 
  
Provincie Groningen 1.242.000 30%   
Provincie Drenthe  1.242.000 30% 
Gemeente Groningen 1.076.400 26%
Gemeente Assen  414.000 10%
Gemeente Tynaarlo 165.600 4%

 € 4.140.000 100%      
 
7. Agio
Groningen Airport Eelde ontving van de Aandeelhouders tot en met het jaar 2012 een agiostorting.

           

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

8. Overige reserves 
In 2017 kende deze reserve het volgende verloop:

      
 2017 2016

Stand per 1 januari  -465.995 1.898.552
Bij/af: Mutatie latende belastingsvorderingen 2.104.865 0
Bij/af: Netto resultaat  295.270 -2.364.547

Stand per 31 december € 1.934.140 € -465.995

Langlopende schulden

9. Overlopende passiva

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

10. DBFM-overeenkomst

      
 2017  2016

Stand per 1 januari  2.160.346  2.526.905
Betalingen -219.331 -366.559   
      
 1.941.015 2.160.346
Verplichting op korte termijn -368.500 -291.000

Stand per 31 december € 1.572.515 € 1.869.346

Met de aannemerscombinatie PASE is overeengekomen dat gedurende 10 jaar na realisatie van de 
projecten baanverlenging en riolering een deel van de bouwsom per kwartaal zal worden voldaan.

Voor zover er sprake is van een looptijd van meer dan twaalf maanden, zijn deze verplichtingen opge-
nomen als langlopende verplichting DBFM-overeenkomst. De kwartaalbedragen worden geïndexeerd. 
Met betrekking tot deze verplichting wordt een saldo van € 882.496, bestaande uit vooruit ontvangen 
subsidies, aangehouden op een geblokkeerde rekening zoals toegelicht onder punt 5 “liquiditeit”

Toelichting algemeen
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Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Kortlopende schulden

Ten aanzien van de kortlopende schulden dient vermeld te worden dat alle kortlopende schulden een 

looptijd korter dan twaalf maanden hebben.

11. Overige schulden

Deze post is als volgt samengesteld:

Per 31 december 2017  2016

Energie kosten 39.448 35.912
Advies-, controlekosten/verzekeringen  46.788 19.360
Onderhoud/contracten        8.586 34.856
Marketing activiteiten   194.902 11.362   
Inleen personeel beveiliging/overig 5.665 49.774
Salarissen, overige personeelskosten 57.247 33.273
Vooruit ontvangen posten 19.393 9.764
Vakantietoeslag en verlofrechten 273.204 285.547
Nog af te dragen premies sociale 
  verzekeringen / belastingen 208.739 200.198
Overige 39.745 79.797   

 € 893.716 € 759.843

Toelichting algemeen
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De vennootschap heeft zich ten behoeve van de Staat verbonden met het recht van eerste hypotheek 
met pandrecht op de percelen grond en infrastructuur die samen het luchtvaartterrein vormen, tot een 
bedrag van € 18.620.000, tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen de vennootschap verschul-
digd mocht blijken te zijn uit hoofde van de op 5 december 2003 gesloten overeenkomst inzake de 
kosten van de baanverlenging en waarde van het luchtvaartterrein. In deze overeenkomst is onder 
meer bepaald dat bij een functiewijziging of een vervreemding van luchthaveninfrastructuur en vast-
goed een percentrage van de marktwaarde verschuldigd is aan de Staat.

Naast de verplichting om de resterende betalingen voor de uitvoering van de werken periodiek af te 
rekenen (DBFM) is met de aannemerscombinatie PASE tevens overeengekomen om periodiek een be-
taling 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 € 679.392.

Deze betalingen worden jaarlijks geïndexeerd.

Verplichting < 1 jaar      154.407
Verplichting 1-5 jaar      494.104
Verplichting > 5 jaar        30.881

Totaal     € 679.392

Operational Leasing

Op balansdatum werden door de vennootschap zes auto’s geleased, met een resterende looptijd van 
8 tot 36 maanden en een leaseverplichting van in totaal € 110.315.

Lease verplichtingen < 1 jaar     € 54.730

Lease verplichtingen 1-5 jaar     € 55.585

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Toelichting op de winst - en verliesrekening

Subsidies en bijdragen

In 2017 is een subsidie van lokale overheden ontvangen ten bedrage van € 2.500.000, ter dekking 
van de kosten van Niet Economische Diensten van Algemeen Belang. Het betreft de kosten die in het 
kader van openbare veiligheid zijn gemaakt, te weten brandweer en security. De werkelijke directe en 
indirecte kosten die in 2017 zijn gemaakt voor brandweer en security bedroegen in totaal € 2.766.149. 
De subsidie is in mindering gebracht op de gemaakte kosten, en verantwoord onder zowel de perso-
neelskosten, afschrijvingskosten als overige kosten, naar rato van de daadwerkelijke kosten.

De kosten die zijn gemaakt voor route-ontwikkeling zijn verantwoord onder de ontwikkeling- en 
promotiekosten. Voor het ontwikkelen van nieuwe routes die betekenisvol zijn voor de regio, is een 
bijdrage van € 1.554.808 toegezegd van een regionaal route ontwikkelingsfonds. Deze toezegging is in 
mindering gebracht op de ontwikkeling- en promotiekosten van 2017.

12. Havengelden
Deze post is als volgt samengesteld:
   
 
 2017 2016
Landingsgelden  899.607  962.313
Passagiersvergoedingen  1.686.896  1.458.882
Handling  861.637  660.912
Overige havengelden 123.797  116.698
    
 € 3.571.937  € 3.198.805

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

    
 2017  2016

Opbrengst gebouwen  266.930  264.964
Opbrengst terreinen  216.559  238.659
Concessies 75.561  59.502
    
 € 559.050  € 563.125

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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14. Brandstof verkopen

Deze post is als volgt samengesteld:
    
 2017 2016

Fee Jet-A1 leveringen  166.925  142.712
Fee Av-gas leveringen  8.528  11.986
Fee Mogas  1.226  0  
    

 € 176.679  € 154.698

15. Overige bedrijfsopbrengsten 
Deze post is als volgt samengesteld:

 2017  2016

Opbrengst uit dienstverlening en derden  119.107  105.013
Opbrengst voorterrein 561.707  408.494
Doorbrekende administratiekosten 9.831  9.007
Opbrengst vrachtdiensten  5.510  22.695
Diverse baten 38.025  124.179
    
 € 734.180  € 669.388

16. Personeelskosten 
De specificatie van de personeelskosten luidt als volgt:
    
 2017 2016

Salarissen 3.113.467  2.936.805
Pensioen lasten 355.095  317.034
Sociale lasten 458.748  468.472
    
 3.927.310 3.722.311

Inleen security personeel  686.022 515.394
Overige personeelskosten 118.342 116.648  
    
 € 4.731.674  € 4.354.353

Ontvangen NEDAB subsidie  -2.109.580 0
    
 € 2.622.094 € 4.354.353

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Op 31 december 2017 waren er 58 werknemers in dienst bij de vennootschap, dat waren er 59 per 31 
december 2016. Over het boekjaar ging het gemiddeld om de volgende fte’s:

    
 2017 2016

Medewerkers in dienst (in fte) 52,0 51,9

Er zijn geen werknemers buiten Nederland werkzaam.

De bezoldiging van de bestuurder is niet nader toegelicht op grond van artikel 2:383 lid 1 BW. De be-
zoldiging van de gezamenlijke commissarissen bedroeg € 26.435 over het boekjaar.

17. Afschrijvingskosten
In 2017 is een bedrag van € 518.388 aan afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie gekomen.

Dit bedrag is als volgt toe te lichten:

 2017  2016
Afschrijving op: 
Gebouwen en  terreinen  899.516  897.738
Installaties 130.142  157.074
Overige duurzame bedrijfsmiddelen 336.392  294.723
    
 
Totaal  1.366.050  1.349.535

Vrijval subsidies 724.836  745.344

Afschrijving 641.214  604.191

Ontvangen NEDAB subsidie -122.826              0
 
Afschrijvingen ten laste van het boekjaar  € 518.388 € 604.191

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

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

   
 2017  2016
 
Onderhoud gebouwen en  terreinen  321.764  276.053
Assuranties en belastingen 146.131  140.033
Nuts voorzieningen 83.659  76.795
Ontwikkeling- en promotiekosten 451.505 892.467 
Advieskosten 170.601  107.167
Overige 623.752  555.175
   
 1.797.412  2.047.690

Ontvangen NEDAB subsidie -267.594              0

Totaal € 1.529.818  € 2.047.690

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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Eelde, 22 mei 2018

Voor de jaarrekening 2017:

Raad van Commissarissen

mr. O.P.M. van den Brink, vice-voorzitter

drs. F.C.A. Jaspers

mw. K.Y. Orsel

drs. J.F. Doddema RM

Directie

ir. J.M. van de Kreeke

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Toelichting algemeen
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Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat

1. De winst is ter beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat reservering zal 
plaats hebben, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering 
vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte 
kapitaal en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet 
moeten worden aangehouden.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoor-
loofd is.

4. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien de gang van zaken dit toe-
staat en aan het vereiste van lid 2 is voldaan.

5. Aan de vennootschap vindt geen winstuitkering op eigen aandelen plaats.

6. De algemene vergadering kan besluiten dat dividend anders dan in geld wordt uitgekeerd.

Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden

Toelichting algemeen
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Groningen Airport Eelde N.V. 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 
 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van Groningen Airport Eelde N.V. te Groningen 
gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Groningen Airport Eelde N.V. per 31 december 2017 en van het resultaat over 
2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
 
De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2017;  
2. de winst- & verliesrekening over 2017; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Groningen Airport Eelde N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
 
Fiscale positie 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel fiscale positie in de toelichting van de jaarrekening, waarin de gevolgen 
van de per 1 januari 2016 ontstane vennootschapsbelastingplicht van de onderneming is toegelicht. Ons oordeel is 
niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.  
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:   
 
-  het bestuursverslag;  
-  de overige gegevens.   
  
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   
 
-  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
-  alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.   



 

 

 

  
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de 
jaarrekening 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 
heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vennootschap. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen.  
 
Onze controle bestond onder andere uit:   
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;   
 



 

 

 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;   

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 
en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.   
 
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 
onafhankelijkheid te waarborgen.  
 
Groningen, 22 mei 2018 
De Jong & Laan Accountants B.V. 
 
 
 
 
 
 
drs. R. van Leussen RA 
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Groningen Airport Eelde
Luchthaven van het Noorden
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1. Inleiding 
 
Groningen Airport Eelde is er voor en door de regio, en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan 

het vestigingsklimaat in Noord-Nederland. De koers van de luchthaven voor 2018 en verder is dan 

ook gericht op commerciële groei door het ontwikkelen van de functie van “Toegangspoort van het 

Noorden”. De groei wordt bereikt door zowel zogenaamde hub- als lijnverbindingen te realiseren, 

met behoud en waar mogelijk groei van charter- (vakantie) en overig verkeer. 

 

De begroting 2018 is een financiële en commerciële weerspiegeling van deze strategische koers. Het 

aantal passagiers neemt in 2018 toe als gevolg van nieuwe routes. De inkomsten per passagier dalen 

echter als gevolg van marktontwikkelingen (druk op tarieven). De kosten nemen toe doordat in het 

ontwikkelen van nieuwe routes, in bedrijfsmiddelen en vooral in medewerkers wordt geïnvesteerd. 

Voor de typische overheidsactiviteiten als brandweer en security (NEDAB) die de luchthaven 

verricht, wordt een subsidie van lokale overheden ontvangen. Door middel van een bijdrage van het 

Route Ontwikkelingsfonds voor dekking van de (aanloop)kosten van het ontwikkelen van nieuwe 

routes, wordt in connectiviteit van de regio geïnvesteerd. 

 

De exploitatie- en investeringsbegroting 2018 van Groningen Airport Eelde NV zijn opgesteld door de 

Directie en op 1 februari 2018 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De Directie heeft na 

afstemming met de Raad van Commissarissen een taakstellende begroting voor 2018 opgesteld die 

een negatief resultaat laat zien van € 205.000.  

 

Met inachtneming van het bovenstaande stellen wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

voor de Exploitatie- en Investeringsbegroting 2018 van Groningen Airport Eelde NV vast te stellen. 

 

Concept besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde N.V. besluit: 

- de exploitatiebegroting 2018 voor Groningen Airport Eelde N.V. vast te stellen met een negatief 

resultaat van € 205.000; 

- de investeringsbegroting 2018 voor Groningen Airport Eelde N.V. vast te stellen voor in totaal 

een bedrag van € 560.000. 

 

Navolgend treft u de begroting over 2018 aan, inclusief een toelichting op de forecast over 2017. 

 

  

                                               
 

                                            Datum 

 
 
7 februari 2017 

   
Onderwerp  Exploitatie- en investeringsbegroting 2018 
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2. Begroting 2018 inclusief forecast 2017 
 
 
EXPLOITATIEBEGROTING (€) Begroot 2017  Forecast 2017  Begroot 2018 

         

Bedrijfsopbrengsten         

         

Havengelden 3.099.000  3.555.760  3.725.000 

Opbrengst Gebouwen & Terreinen 562.000  557.174  595.000 

Brandstofverkopen 180.000  177.569  183.000 

Overige Bedrijfsopbrengsten 605.000  707.164  821.000 

         

TOTAAL OPBRENGSTEN 4.446.000  4.997.668  5.324.000 

         

Bedrijfslasten         

         

Personeelskosten 4.803.000  2.564.191  3.159.000 

Afschrijvingskosten 649.000  518.702  550.000 

Overige bedrijfskosten 2.998.000  1.510.174  1.820.000 

         

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 8.450.000  4.593.066  5.529.000 

         

BEDRIJFSRESULTAAT -4.004.000  404.602  -205.000 

         

Rente 8.000  1.121  0 

         

RESULTAAT -3.996.000  405.722  -205.000 

      

      

INVESTERINGSBEGROTING  (€) Begroot 2017  Forecast 2017  Begroot 2018 

         

Gebouwen & Terreinen 26.000   91.500   95.000  

Installaties 23.000   45.360   107.800  

Tractie 84.500   71.350   57.000  

Afhandeling 129.700   166.885   97.600  

ICT 17.500   27.462   23.000  

Brandweer 43.100   23.058   79.300  

Communicatie 16.500   11.000   15.900  

Inventarissen 22.700   41.720   9.400  

Overige Projecten 275.000   293.000   75.000  

TOTAAL INVESTERINGEN 638.000   771.335   560.000  
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3.  Terugblik op 2017 (forecast) 
 
 

3.1 Algemeen 
Het jaar 2017 kan niet los worden gezien van de besluiten die aandeelhouders met betrekking tot de 
luchthaven hebben genomen. Eind 2016 is besloten tot een strategische koers van groei en een 
luchthavenfunctie als “Toegangspoort van het Noorden”. In 2017 is door de luchthaven gestart met 
het vormgeven van deze koers; het jaar 2017 kan daarmee als een overgangsjaar worden 
beschouwd. Vanuit commerciële zijde is ingezet op het door-ontwikkelen van de route naar 
Kopenhagen met partner Nordica, en is samen met partner Stobart aangekondigd dat het product 
naar Londen vanaf het eerste kwartaal van 2018 een voor passagiers betekenisvolle verbetering 
ondergaat. In december is een overeenkomst met Nordica afgesloten voor het bestendigen van de 
hub Kopenhagen, het toevoegen van München als hub en Brussel als nieuwe bestemming. Deze 
routes zullen vanaf maart 2018 met een op de luchthaven gestationeerd toestel worden gevlogen. 
Dit alles schept randvoorwaarden voor toekomstige groei in lijn met de strategische koers en 
commerciële ambities. 
 
De financiële resultaten over 2017 zijn beter dan begroot en zijn positief. Voor de subsidie voor Niet-
Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB), in casu brandweer en security die als typische 
overheidsdiensten worden gezien volgens de EU-richtlijnen, is in 2017 in twee tranches een 
voorschot van in totaal € 2,50 mln ontvangen ter versterking van de liquiditeitspositie. Op basis van 
de forecast voor 2017 zal dit bedrag volledig worden benut voor NEDAB-kosten. Voor de dekking van 
de kosten van routeontwikkeling is eind 2017 een bijdrage van het op te richten route 
ontwikkelingsfonds toegezegd, die als opbrengst in 2017 is opgenomen. 
 
In totaal wordt door de aandeelhouders in de periode tot en met 2026 zorggedragen voor een 
(externe) financieringsbijdrage van € 46 mln. De financiële lange termijn verkenningen zijn 
gebaseerd op de strategische koers en deze te ontvangen bijdrage, en vormen (deels) de basis voor 
de financiële onderbouwing van de aanvraag voor een Luchthavenbesluit. 
 

3.2 Passagiers en vliegbewegingen 
Het aantal passagiers dat in 2017 werd vervoerd, inclusief transitpassagiers, bedroeg 228.000, bij 
een begroot aantal van 213.000 (7,2% meer) en liet ten opzichte van 2016 met 26,4% een sterke 
groei zien. 2017 is daarmee een topjaar. Het zijn voornamelijk nog de charter-passagiers (vakantie) 
die voor een hogere groei zorgden in 2017. Ondanks de aardbeving op Kos (juli 2017) en de politieke 
en maatschappelijke onrust in Turkije bleven maatschappijen op deze bestemmingen vliegen en was 
de krimp in passagiers op deze bestemmingen minder dan aanvankelijk verwacht. 
 
In 2018 is het aantal charterbestemmingen lager, maar als gevolg van de focus op lijnverbindingen 
en meer rechtstreekse charters neemt het aantal transit-passagiers daarin af tot naar verwachting 
niet meer dan 11.000. Het aantal passagiers op lijnverbindingen (Londen, Kopenhagen) groeit naar 
verwachting en de nieuwe hub München en de route naar Brussel dragen bij aan verdere groei en 
compenseren het vervallen van de low-cost verbinding naar Gdansk per eind maart. Naar 
verwachting komt het aantal vervoerde passagiers in 2018 uit op 267.000, wat 17,2% hoger is dan in 
2017.  
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Het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) in 2017 bedraagt 27.000. Dit is voor 11% groot 
verkeer (lijndienst, charters en low-cost), en wordt voor 43% gedreven door het aantal lesvluchten. 
Het aantal bewegingen komt naar verwachting daarmee 8% lager uit dan begroot maar 9% hoger 
dan in 2016. Met name het aantal lesvluchten aan het begin van 2017 valt lager uit dan verwacht. 
Voor de laatste maanden van 2017 en voor geheel 2018 zijn de verwachtingen voor lesverkeer 
positief. Als gevolg van de grotere vraag naar piloten en het feit dat de KLM Luchtvaartschool (KLS) 
in samenwerking met een bank financieringsmogelijkheden aan piloten in opleiding aan kan bieden, 
nam het aantal studenten en daarmee het aantal lesvluchten toe, een ontwikkeling die naar 
verwachting doorzet in 2018. 
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3.3 Financieel resultaat 
Voor 2017 was een negatief resultaat begroot van € 3,96 mln, waarbij vanuit prudentie de subsidie 
voor NEDAB en de bijdrage voor routeontwikkeling pro memorie (nihil) waren opgenomen. Naar 
verwachting bedraagt het resultaat over 2017 € 0,40 mln positief volgens de forecast. 
 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2017 en de forecast 2017 
weergegeven: 

 Door betere commerciële resultaten (meer passagiers) namen ook de opbrengsten in de vorm 
van havengelden toe (voornamelijk passagiersvergoedingen). De havengelden zijn hierdoor 
€ 457.000 hoger dan begroot. 

 De overige opbrengsten zijn € 95.000 hoger dan begroot. Dit is voornamelijk te danken aan de 
hogere parkeeropbrengsten; de opbrengsten uit terreinen, gebouwen, concessies en 
brandstofverkopen lagen op het begrote niveau. De ontvangen rente is bijna € 6.800 lager. 

 De lasten lagen in 2017 vrijwel op het begrote niveau; in totaal € 50.000 hoger dan begroot. De 
personeelskosten lagen structureel lager dan het budget, voornamelijk als gevolg van het 
vervallen van de vacature voor handling manager. Er zijn enkele personele wisselingen geweest, 
waaronder twee managers, terwijl geen sprake was van toename van het aantal medewerkers. 
Enkele vacatures bij de brandweer zijn op tijdelijke of externe basis ingevuld. De lagere 
personeelskosten (€ 129.000) worden vrijwel teniet gedaan door hogere kosten van gebouwen 
en belastingen (€ 19.000) en hogere kosten voor adviezen, bemiddeling, en IT-kosten 
(€ 103.000). In de forecast voor 2017 is onder de “overige kosten” een reservering opgenomen 
voor nog niet ontvangen facturen die betrekking hebben op 2017. 

 De kosten van routeontwikkeling bedragen € 135.000 meer dan begroot (aanloopkosten en 
marketing). Daarnaast zijn in 2017 kosten gemaakt voor het ontwikkelen, aankondigen en 
communiceren van nieuwe bestemmingen in 2018. Voor de kosten van routeontwikkeling in 
2017 is een bijdrage toegezegd door het routefonds. Ten opzichte van de pro memorie post in 
de begroting is dit een positief resultaat. 

 Voor NEDAB-kosten is een voorschot op de subsidietoekenning van € 2,50 mln ontvangen, waar 
pro memorie (nihil) was begroot. De subsidie wordt definitief toegekend op basis van de 
gecontroleerde en vastgestelde jaarrekening over 2017. Deze subsidie wordt volledig benut; de 
werkelijke NEDAB-kosten bedragen ongeveer € 2,71 mln in 2017. De belangrijkste directe 
NEDAB-kosten waren personeelskosten voor de brandweer (€ 1,41 mln), kosten van inhuur 
security (€ 0,66 mln) en afschrijving en exploitatie van brandweer- en security materieel 
(€ 0,37 mln). De overige (indirecte) kosten hebben betrekking op toegerekende indirecte en 
overheadkosten zoals schoonmaak, energie, administratie, verzekeringen en dergelijke die tot 
de kosten van brandweer en security horen. De kosten voor de brandweer zijn gecorrigeerd voor 
de opbrengsten van de ademluchtwerkplaats (€ 100.000). 
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4.  Toelichting op exploitatiebegroting 2018 
 

4.1 Algemeen 
De begroting 2018 staat in het teken van investeren in groei. De strategie, in 2017 door de visie van 
de aandeelhouders gestaafd en door de Raad van Commissarissen herbevestigd, om vorm te geven 
aan de regionale functie van Toegangspoort van het Noorden, wordt geïmplementeerd. De focus ligt 
op de commerciële ontwikkeling van lijn-/hub verbindingen, behoud van charter-/vakantie-
bestemmingen en groei van passagiers en daarmee inkomsten. De investeringen daartoe kunnen 
niet zelfstandig door de luchthaven zelf worden gedragen. Voor de kosten van routeontwikkeling 
wordt een beroep op het routeontwikkelingsfonds gedaan. Daarnaast wordt voor de komende jaren 
een NEDAB-subsidie begroot als tegemoetkoming in de kosten voor veiligheid die de luchthaven 
maakt. 

 
4.2 Passagiers en vliegbewegingen 
Groningen Airport Eelde NV houdt in haar langetermijnvisie al jaren rekening met krimp in het 
segment vakantiecharters, omdat de markt voor pakketreizen aan het veranderen is. Omdat 
consumenten steeds meer zelf hun reizen samenstellen, krimpt deze markt. De luchthaven is er 
desondanks tot nu toe in geslaagd dit segment op niveau te houden, waarbij in 2017 zelfs sprake 
was van groei als gevolg van het aanbieden van aantrekkelijke bestemmingen. Er is voor het 
zomerseizoen van 2018 veel energie gestoken in het vasthouden van het bestaande aanbod, maar 
ook in het realiseren van groei. Dit in nauwe samenwerking met touroperators.  
 
Door de schaarste aan slots op de luchthavens van de Schiphol Groep worden maatschappijen 
echter meer en meer beperkt in hun operaties. Als een vlucht in de ochtend later moeten vertrekken 
en in de avond eerder terug op de basis moeten zijn, creëert dat inflexibiliteit en beperkingen. Een 
retourvlucht ‘tussendoor’ vanaf het buitenstation naar Groningen Airport Eelde wordt hierdoor in 
sommige gevallen onmogelijk om in het schema in te passen. De slotrestricties op andere 
luchthavens beperken op deze manier ook de mogelijkheden voor Groningen Airport Eelde. 
 
Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen, en door slotbeperkingen op bestemmingen zoals Kos en 
consolidatie op bestemmingen zoals Kreta, zijn er in 2018 minder vakantievluchten vanaf Groningen 
Airport Eelde. Daartegenover staat dat vanwege dezelfde logistieke problematiek er veel minder 
vluchten zijn met een tussenstop op de luchthavens van Eindhoven, Maastricht of Rotterdam. Dat 
betekent ongeveer de helft minder transit-passagiers en meer passagiers die gebruik maken van de 
luchthaven en dus inkomsten genereren. Het aantal opbrengsten genererende passagiers op 
chartervluchten zal naar verwachting in 2018 veel minder sterk dalen dan het aantal vluchten en 
slechts 4% lager zijn dan het begrote niveau van 2017.  
 
Tegenover de krimp in het charterverkeer staat in 2018 een toename van passagiers op nieuwe en 
bestaande lijndiensten: Londen, Kopenhagen, München en Brussel. Daarnaast wordt ook Nice een 
tijdelijke bestemming in de zomer. Zowel de doorontwikkeling van de Londen-route naar 18 keer per 
week als de nieuwe routes naar München en Brussel vanaf maart 2018 dragen bij aan een forse 
voorziene groei van passagiers op lijndiensten. 
 
De totale passagiersgroei voor 2018 wordt begroot op 17,2%, tot een niveau van 267.000 passagiers. 
Voor de jaren erna wordt een verdere groei van het aantal passagiers gezien, voornamelijk op 
lijnvluchten. 
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De verschuiving van charter- naar lijndiensten is ook merkbaar in het aantal vliegbewegingen (één 
vlucht bestaat uit twee bewegingen). Inclusief low-cost stijgt het aantal vliegbewegingen voor 
lijndiensten in 2018 naar 3.850. Het is echter het klein verkeer (les en overig) dat het overgrote deel 
van het aantal starts- en landingen op Groningen Airport Eelde bepaalt. Vanwege de goede 
perspectieven van de vliegscholen, stijgt in 2018 het aantal lesvluchten naar verwachting met 27%. 
In totaal neemt het aantal bewegingen in 2018 toe tot 31.200, waarvan 85% klein verkeer. 
 

 
 
De samenstelling van het aantal vliegbewegingen is belangrijk voor het kosten- en opbrengsten-
profiel van de luchthaven. De opbrengsten van het groot verkeer (lijn en charter) worden 
voornamelijk gedreven door het aantal passagiers, en zijn daarmee variabel. De kosten hangen 
samen met het uitvoeren van de vlucht: aantal medewerkers en crashtenders van de brandweer 
volgens ICAO-categorisering op dienst, handling, check-in et cetera en zijn daardoor vooral vast. 
 
Het klein verkeer draagt maar in geringe mate bij aan variatie van het kostenprofiel. Het aantal 
vliegbewegingen (voornamelijk les- en overig verkeer waaronder de traumahelikopter) doet dat 
door de grote aantallen wel voor wat betreft de opbrengsten (landingsgeld per vlucht). Ook voor de 
vergunning (luchthavenbesluit, geluidsruimte) en het aantal klachten is de samenstelling van de 
vliegbewegingen van belang, al wordt daar voornamelijk rekening gehouden met het geluidsprofiel 
van elk toesteltype. 
  



  

8 
 

4.3 Financieel Resultaat 
 
Havengelden 
De havengelden worden voornamelijk gedreven door de ontwikkeling van het aantal passagiers en 
(in mindere mate) door het aantal vliegbewegingen. De overige havengelden volgen een 
voorspelbaar karakter.  
 
De opbrengsten nemen in 2018 met € 170.000 toe ten opzichte van de forecast voor 2017. 
Samengevat is dit het netto effect van een tariefdaling (charters) als gevolg van marktdruk, een lager 
aantal chartervluchten en het stoppen van de route naar Gdansk, en een stijging als gevolg van het 
toenemende aantal passagiers op de nieuwe lijnvluchten. Dit komt overeen met een stijging van 
bijna 5%, die vooral merkbaar is in de landingsgelden en opbrengsten van afhandeling.  
 
Opbrengst gebouwen en terreinen 
De opbrengsten van gebouwen en terreinen zijn voorspelbaar als gevolg van bestaande en 
langlopende overeenkomsten (erfpacht en huur). Alle bestaande potentieel voor erfpacht en 
verhuur is benut: er is geen leegstand op de luchthaven. In 2017 is Focus Reizen als nieuwe huurder 
verwelkomd en is General Enterprises gestart met de nieuwbouw (Cirrus, kantoor en onderhoud). 
De opbrengsten nemen in 2018 toe als gevolg van indexatie van de huurtarieven. Daarnaast wordt 
door het grotere passagiersvolume een hogere opbrengst vanuit de horecaconcessie verwacht. 
 
Brandstofverkopen 
De brandstofverkopen bestaan uit zowel de concessievergoeding als de omzetprovisie van Shell. Het 
overgrote deel van de opbrengsten bestaat uit de omzetprovisie voor Jet A1 (voor straalmotoren). 
De verwachte opbrengsten vanuit AVGAS en MOGAS (voor propellervliegtuigen met zuigermotoren) 
bedragen € 12.500 in 2018.  
 
De verkochte hoeveelheid brandstof neemt naar verwachting toe in volume als gevolg van meer 
lijnvluchten, maar door de lagere concessieprijs van Shell werkt dit slechts ten dele door in de 
opbrengsten in 2018. Vanwege de hoge aanvoerkosten van de brandstof die Shell heeft vanuit 
Pernis naar Eelde, is Groningen Airport Eelde een relatief dure plaats om te tanken en is het 
groeipotentieel dan ook beperkt. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voor het overgrote deel uit parkeren. De verwachte 
opbrengsten van parkeren nemen in 2018 toe met € 155.000 in lijn met het grotere aantal 
passagiers. Niet alleen het grotere passagiersvolume is hiervoor bepalend, maar vooral het soort 
passagiers.  
 
In 2017 was reeds zichtbaar (16% boven budget) dat de concurrerende tarieven, het online 
reserveren en de marketing-aandacht voor parkeren hun vruchten hebben afgeworpen. De 
tariefstelling, het gemak om te boeken en de marketing van het parkeren heeft ook in 2018 weer de 
volledige aandacht. 
 
Andere opbrengsten betreffen met name de trainingen die de brandweer op commerciële basis 
verzorgt, zoals Bedrijfshulpverlening (BHV), en de doorberekende uren van de ademluchtwerkplaats 
van de brandweer. De opbrengsten vanuit de ademluchtwerkplaats zullen vanaf 2018 lager zijn dan 
in voorgaande jaren, als gevolg van het feit dat de grootste klant (Brandweeropleidingen Noord B.V.) 
voortaan haar eigen werkplaats heeft voor ademluchtapparatuur. Investeringen in 
ademluchtapparatuur worden dan ook tot het minimum beperkt. 
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Personeelskosten 
De personeelskosten bestaan uit de kosten voor medewerkers in dienst bij de luchthaven, 
inleenkrachten en de overige personeelskosten. 
 
De personeelskosten nemen toe, voornamelijk als gevolg van meer personeel. De uitbreiding van het 
aantal lijnvluchten zorgt er voor dat meer personele bezetting nodig is, met name aan de randen van 
de dag. Om de lijntoestellen zo efficiënt mogelijk in te zetten, aan te laten sluiten op verbindingen 
met andere bestemmingen via de hubs en de bezettingsgraad daarmee zo hoog mogelijk te krijgen, 
wordt gevlogen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Voor deze vluchten is onder andere meer 
brandweerbezetting nodig, die nieuw moet worden geworven en opgeleid. 
 
Naast de medewerkers met een dienstverband kent de luchthaven ook ingeleende medewerkers. 
Voor de security is dit zelfs verplicht vanuit wet- en regelgeving; de medewerkers in deze functies 
mogen niet in eigen dienst zijn. De operationele werkzaamheden (platform, check-in) zijn sterk 
gebonden aan de seizoenen (piek in de zomer voor charterverkeer) of vluchten (cleaning) waardoor 
het efficiënter is deze medewerkers niet op de eigen payroll te hebben maar in te huren. Om 
dezelfde reden wordt de personele uitbreiding die nodig is voor de afhandeling van lijnvluchten als 
inleenkrachten begroot; dat geeft de nodige flexibiliteit. 
 
Voor 2018 worden voor inleenkrachten 66% meer kosten begroot dan in 2017. De reden daarvoor is 
gelegen in het feit dat in 2018 vanaf maart veel meer lijnvluchten gaan plaatsvinden die op alle 
dagen en gedurende de gehele dag, van vroeg tot laat, plaatsvinden. Deze lijnvluchten worden 
uitgevoerd door Flybe (Londen) en Nordica (Kopenhagen, München, Brussel en tijdelijk Nice). 
 
Voorzien wordt dat ter dekking van de inleenkosten voor de route naar Londen Southend een 
bijdrage beschikbaar wordt gesteld vanuit het routefonds. De (interne) doorbelasting van de kosten 
van routeontwikkeling is als opbrengst verantwoord in de inleenkosten. Voor de overeenkomst met 
Nordica is dat niet het geval, aangezien daar sprake is van een ander soort overeenkomst. 
 
De subsidie voor NEDAB wordt toegerekend aan de kostensoort waarop deze van toepassing is. De 
subsidie is namelijk volgens de richtlijnen voor de jaarrekening een exploitatiesubsidie en dient 
derhalve niet als opbrengst, maar als negatieve kosten in de administratie en de jaarrekening te 
worden verantwoord. Daarom is de totale NEDAB-subsidie in de begroting op vier plaatsen 
toegerekend aan de betreffende kostensoorten. Het overgrote deel van de NEDAB-kosten, en dus 
ook de subsidie, heeft betrekking op personeelskosten. 

 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten worden gedreven door investeringen vanuit het verleden. Het activeren van 
af te schrijven bedrijfsmiddelen die voor langere tijd zijn aangeschaft, gebeurt volgens de richtlijnen 
voor de jaarrekening. Eventuele subsidies die in het verleden ontvangen zijn voor de betreffende 
activa, worden volgens dezelfde regels gedurende de afschrijvingstermijn van het bijbehorend 
activum als opbrengst genoten. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de subsidies voor de 
baanverlenging uit 2013. 
 
De afschrijvingskosten nemen in 2018 licht toe als gevolg van gedane investeringen in 2017.  
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Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten bestaan uit onderhoud van terreinen en gebouwen, algemene kosten 
zoals exploitatie van materieel, communicatie, administratie- en bureaukosten, reis- en 
verblijfkosten, advies- en controlekosten en de kosten voor marketing. De investering in marketing 
neemt toe ten behoeve van de promotie van nieuwe routes. 
 
De meeste overige kosten nemen (licht) toe als gevolg van reguliere indexatie, contractuele 
aanpassingen en dergelijke. De kosten van energie nemen naar verwachting toe als gevolg van een 
hogere energiebelasting. De onderhoudskosten nemen toe als gevolg van het inlopen van 
(achterstallig) onderhoud. Hetzelfde geldt voor materieel. Eenmalige transitiekosten maken ook 
onderdeel van de kosten in 2018. 
 
De kosten van routeontwikkeling voor de lijndiensten naar Londen, Kopenhagen, München en 
Brussel zijn in de begroting opgenomen onder de aanname dat er een bijdrage van het routefonds 
tegenover staat. 
 
Resultaat 
Het totale resultaat van Groningen Airport Eelde voor 2018 wordt, al het voorgaande in aanmerking 
nemende, begroot op € 205.000 negatief. Vanwege de beschikbaarheid van fiscale 
verliescompensatie uit 2016, en het feit dat de fiscale waardering van het vastgoed leidt tot fiscale 
afschrijvingslasten die hoger zijn dan de commerciële lasten, wordt geen belastingdruk begroot in 
2018. 

 
4.4 Verantwoording NEDAB 
Naast de bijdrage voor routeontwikkeling wordt voorzien in 2018 een subsidie voor NEDAB te 
ontvangen, zoals door aandeelhouders in hun investeringsplannen opgenomen. NEDAB-activiteiten 
(Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang) dienen het algemeen belang zoals (openbare) 
veiligheid. De typische veiligheidstaken die tot de verantwoordelijkheden van de luchthaven 
behoren zoals de brandweer en security, worden dan ook beschouwd als diensten van algemeen 
belang. De luchthaven is verplicht deze werkzaamheden te verrichten, en kan ze niet in rekening 
brengen (geen security charge) waardoor ze geen economische activiteit vormen. Omdat openbare 
veiligheid als een typische overheidstaak wordt beschouwd, mogen overheden binnen de EU-regels 
de kosten voor brandweer en veiligheid subsidiëren zonder dat sprake is van steun. 
 
In de onderstaande tabel zijn de werkelijke (2017) en begrote (2018) kosten weergegeven (in €): 
 

 Forecast 2017 Begroot 2018 

 Direct Indirect Direct Indirect 

Salarissen & sociale lasten 1.371.094 291.092 1.843.499 213.252 

Overige personeelskosten 40.663 18.308 132.381 27.372 

Inleen security 656.672 0 994.570 0 

Afschrijvingen 138.444 0 145.536 0 

Huisvestings- en terreinkosten 5.038 101.350 6.000 107.600 

Algemene kosten 32.333 162.899 66.300 158.028 
     

Opbrengsten (af) -102.445 0 -48.500 0 
     

Netto kosten NEDAB 2.141.798 573.650 3.139.786 506.252 
     

Totaal (direct + indirect)  2.715.448  3.646.037 
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De NEDAB-kosten zijn berekend als de integrale kosten van brandweer en security. Dat betekent dat 
zowel de directe kosten als indirecte kosten onderdeel zijn van de kostenberekening. Het overgrote 
deel van de kosten zijn directe kosten (2018: 86%). De netto kosten zijn gecorrigeerd voor de 
opbrengsten omdat NEDAB-kosten betrekking hebben op het niet-economische deel van de kosten. 
Deze opbrengsten bestaan uit de ademluchtwerkplaats en door de brandweer gegeven opleidingen 
(BHV) wat commerciële activiteiten zijn. 
 
De NEDAB-kosten voor 2017 worden geschat op € 2,7 mln. Er is een subsidie toegekend voor het 
bedrag van € 2,5 mln, waarvoor een voorschot is ontvangen. Aangezien de werkelijke kosten hoger 
zijn dan de subsidie, wordt geen terugbetaling voorzien. Over de exacte hoogte van de NEDAB 
kosten wordt, als onderdeel van de subsidievoorwaarden, in de jaarrekening verantwoording 
afgelegd aan de subsidieverstrekkers. Daartoe is een tekst met de accountant afgestemd. Voor 2018 
wordt voorzien een subsidieaanvraag voor € 3,0 mln in te dienen, in overeenkomst met de 
investeringsplannen van de aandeelhouders, terwijl de werkelijke NEDAB-kosten € 3,6 mln 
bedragen. De NEDAB-kosten in 2018 zijn hoger dan in 2017 als gevolg van de extra inzet van 
brandweer en security op de nieuwe lijndiensten. 
 
De NEDAB-subsidie dient volgens de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving aangeduid te 
worden als een exploitatiesubsidie, waardoor de subsidie als ‘negatieve kosten’ wordt geboekt op de 
betreffende kostenrekening.  
 
Het deel van de NEDAB-kosten dat niet wordt gesubsidieerd, is onderdeel van de kosten van de 
onderneming en komt daarmee ten laste van het operationeel resultaat. 
 

4.5 Liquiditeitsprognose 
De liquiditeit is in 2017 door de aandeelhouders versterkt door een voorschot van € 2,50 mln op de 
NEDAB-subsidie te verstrekken. Aanvullend is een bijdrage van € 1,55 mln toegezegd vanuit het 
routefonds. 
 
Het verloop van de liquiditeit in 2018 wordt als volgt begroot: 
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5.  Toelichting op investeringsbegroting 2018 
 
5.1 Terugblik 2017 
De investeringsbegroting voor 2017 is opgesteld met als uitgangspunt dat alleen de hoogst 
noodzakelijke investeringen worden gepleegd. Waar mogelijk zijn besparingen gerealiseerd door het 
uitstellen van investeringen. In totaal is voor bijna € 140.000 meer geïnvesteerd dan voorzien. Dit 
wordt veroorzaakt door; 

 Het naar voren halen van noodzakelijke of verstandige investeringen; 

 Tegenvallers; 

 Buitenkansjes. 
 

5.2 Investeringen 2018 
De investeringsbegroting voor 2018 bedraagt € 560.000 (exclusief BTW) en bestaat grotendeels uit 
noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties, en het vervangen van materieel 
(tractie en afhandeling). Overstappen op ledverlichting als energiebesparende maatregel is ook in de 
investeringsbegroting opgenomen (korte terugverdientijd op basis van onderzoek). 
 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in het vervangen van brandweer- en reddings-materieel dat versleten 
is en/of niet meer aan de eisen voldoet. Ook een deel van de kosten van het luchthavenbesluit 
(waaronder de milieueffect rapportage) vallen in de investeringsbegroting van 2018. Deze kosten 
zijn op voorhand moeilijk in te schatten aangezien ze afhankelijk zijn van het aantal en de inhoud van 
de ingediende bezwaren en de zaken waarvan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van 
mening is dat deze nader onderzocht moeten worden. 
 
Voor 2018 zijn wederom investeringen uitgesteld, voornamelijk onderhoud aan gebouwen en 
installaties dat correctief in plaats van preventief wordt uitgevoerd. Hierdoor worden bewust 
(acceptabele) risico’s gelopen. Onderhoud aan de passagiersterminal wordt uitgesteld in afwachting 
van de renovatie en uitbereiding dat onderdeel is van het door aandeelhouders gekozen 
investeringsscenario. Uiterlijk in 2019 is er een noodzaak tot grondige renovatie van de 
passagiersterminal als gevolg van de wettelijke verplichting nieuwe security apparatuur 
(waarschijnlijk body scanners) te installeren, die naar verwachting breder en zwaarder zal zijn dan de 
huidige (verouderde) detectieapparatuur. Vanwege de bredere security lanes dient dan de gehele 
terminal gerenoveerd te worden. 
 

5.3  Nieuwbouw brandweerkazerne 
Eind 2017 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne. De 
bestaande kazerne is sterk verouderd en voldoet niet aan meer aan de eisen. Een bijdrage van € 2,55 
mln door de aandeelhoudende overheden voor de bouwkosten is onderdeel van het door 
aandeelhouders gekozen investeringsscenario. 
 
Momenteel is nog geen zicht op de totale realisatiekosten. De definitieve ontwerpen worden in het 
eerste kwartaal van 2018 opgesteld, waarbij naast de vereiste functionaliteit het energie- en 
kostenbewust bouwen de belangrijkste uitgangspunten zijn.  
 
Gevraagd wordt in te stemmen met de nieuwbouw van de brandweerkazerne als onderdeel van het 
vaststellen van deze begroting. Zodra een definitieve prognose van de bouwkosten bekend is, zal 
door middel van een suppletoire begrotingsaanvraag goedkeuring worden gevraagd voor de omvang 
van de investering. 
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Datum:  30 mei 2018 

 

Aan: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Groningen Airport Eelde nv 

 

Van: Directie 

 

Betreft: Suppletoire investeringsbegroting 2018, behoort bij agendapunt 5 

___________________________________________________________________________________ 

 

Inleiding 

De exploitatie- en investeringsbegroting 2018 van Groningen Airport Eelde zijn door de Algemene 

Vergadering vastgesteld, waarbij de geplande nieuwbouw van de brandweerkazerne pro memorie in de 

investeringsbegroting is opgenomen zolang geen definitieve kostenraming bekend was. Nu het 

definitieve ontwerp is vastgesteld en een kostenraming beschikbaar is, wordt instemming gevraagd op 

de te plegen investering in de vorm van een suppletoire begroting (op basis van artikel 19A lid 2 van de 

statuten). 

 

Hierbij treft u – ter instemming – de aanvraag voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan. 

 

Achtergrond nieuwbouw brandweerkazerne 

De brandweerkazerne is naast de passagiersterminal en het stationsgebouw een van de belangrijkste 

gebouwen op het luchthaventerrein. De luchthavenbrandweer is vanwege 24-uursdiensten vrijwel altijd 

aanwezig. De kazerne is de werkplek voor 42 medewerkers, wat meer dan 60% van het 

personeelsbestand is. Onderdeel van de kazerne zijn de uitrukhal (3 crashtenders), werkplekken, 

werkplaatsen en magazijn, slaapkamers, kleed- en fitnessruimte voor het verplichte sporten, 

instructieruimte en kantine met keuken. De vogelwacht, tankdienst en facilities hebben ook hun 

werkplek in de kazerne. De kantine wordt door het gehele bedrijf gebruikt. Meer dan 80% van alle 

onderhoud op de luchthaven en aan materieel wordt in de eigen werkplaatsen verricht. Commerciële 

diensten als de ademluchtwerkplaats en het geven van (BHV) trainingen worden ook vanuit de kazerne 

aangeboden, net als sneeuw- en gladheidsbestrijding. 

 

De huidige kazerne bestaat uit verschillende gebouwen uit de jaren ‘50, ‘60, ‘70 en deels ‘80 en voldoet 

functioneel niet meer aan de eisen van Arbo, milieu en veiligheid. De huidige ligging van de kazerne is 

ongunstig en risicovol gelegen tussen het commercieel platform ACE en het platform van de 

traumahelikopter, en als gevolg van de baanverlenging is de maximaal toegestane aanrijdtijd tot het 

einde van de baan (3 minuten) net haalbaar. Sinds 1997 zijn er daarom plannen voor realisatie van 

nieuwbouw op een meer geschikte locatie. 

 

De nieuwbouw is onderdeel van het investeringsscenario zoals dat eind 2016 door de aandeelhouders 

is vastgesteld. Een subsidie als bijdrage in de bouwkosten is onderdeel van het totale bedrag dat 

aandeelhouders in 10 jaar investeren. 
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Kostenraming 

Op basis van het programma van eisen en een bestaand ontwerp is een definitief ontwerp uitgewerkt 

door BBAW Bouwkundig Advies. De uitgangspunten daarbij zijn sober en functioneel. Het 

afwerkingsniveau is laag.  

 

De geraamde investering gebaseerd op het definitief ontwerp bedraagt: 

Bouwkundige kosten en installaties 2.591.000  
Bouwrijp maken, aanpassen 
waterhuishouding 105.000  

Vaste en losse inrichting, afwerking 324.600  
Overige kosten, leges, begeleiding en 
onderzoek 329.000  

Afronding 50.400  

Totale geraamde investering (EUR) 3.400.000  
 

Door sober en doelmatig te ontwerpen, gebruik te maken van veel voorkomende bouwmaterialen en 

eenvoudige detaillering toe te passen is het gelukt om aanzienlijk te besparen ten opzichte van de 

gemiddelde landelijke investeringskosten behorend bij een dergelijke kazerne. Ten opzichte van de 

norm voor regionale brandweerkazernes (Bouwkosten Kompas 2018 Woning- en Utiliteitsbouw / IGG) 

met een laag afwerkingsniveau is de geraamde bouwsom ongeveer 30% lager. 

 

Duurzaamheid en energie-opties 

Het ontwerp is gebaseerd op de uitgangspunten van duurzaam bouwen; materialen die voor 95% 

kunnen worden hergebruikt en een zeer energiezuinige schil. Er zijn verschillende opties onderzocht 

voor het verwarmen van de kazerne. De investering van € 3,40 mln betreft het basisscenario met 

verwarming op gas. Door de energiezuinige bouw, met betere energieprestaties dan de normen, 

bedragen de verwachte kosten van gasverbruik (ruim ingeschat) slechts € 6.300 per jaar. 

 

Naast het gebruik van gas zijn twee alternatieven onderzocht; 

1. Verwarming op elektriciteit door middel van een lucht-water warmtepomp. De meerkosten 

bedragen € 350.000 (bouwkundig en installatie). De terugverdientijd van deze installatie is circa 14 jaar. 

2. Verwarming (en koeling) door middel van een warmtepomp. De meerkosten bedragen € 500.000. 

Op basis van bekende gegevens is de terugverdientijd van een dergelijke installatie circa 29 jaar 

(installatiekosten exclusief meerprijs bouwkundige kosten). 

 

In principe wordt gekozen voor verwarming met gas. Zonder aanvullende financiering of bijdragen kan 

Groningen Airport Eelde alleen voor verwarming op gas kiezen. Op aanraden van het Bestuurlijk Overleg 

zal aan de aannemer worden verzocht binnen het beschikbare budget de best mogelijke energie-optie 

te realiseren. 
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Financiering 

De nieuwbouw zal na de zomer of in de herfst van 2018 starten en het pand zal naar verwachting eind 

2019 worden opgeleverd. Het merendeel van de bouwkosten zal in 2019 worden gemaakt. De geplande 

financiering van de investering is als volgt: 

 € 2,55 mln subsidie aandeelhoudende overheden (2018), voorschot; 

 € 0,85 mln investeringsbegroting (voornamelijk 2019). 

 

De netto investering van € 850.000 loopt via de investeringsbegroting 2019 en leidt in 2020 en verder 

tot afschrijvingskosten in de exploitatie van GAE van circa € 42.000 per jaar. 

 

Het investeringsscenario van aandeelhouders bevat een bijdrage van € 2,55 mln voor de bouwkundige 

kosten. De raming van € 2,55 mln voor bouwkundige kosten is in 2016 opgesteld door middel van een 

elementen-begroting van Bouwadvies Oldenburger. Deze raming betrof alleen bouwkundige kosten: 

bouw en (minimale) installaties. Bijkomende kosten als leges, waterhuishouding, aansluiting nuts, 

terreininrichting, inrichting en meubilair, onderzoek-, advies- en begeleidingskosten waren geen 

onderdeel van deze raming. Stratagem heeft het uitgangspunt gehanteerd dat de vennootschap de 

bijkomende kosten zelf zou dragen; in de financiële ramingen van Stratagem zijn de afschrijvingskosten 

voor rekening van de vennootschap opgenomen 

 

Pre-advies Raad van Commissarissen van 22 mei 2018 

Als supplement op de reeds goedgekeurde investeringsbegroting 2018 van Groningen heeft de Directie 

een investeringsbegroting van € 3,40 mln opgesteld voor de bouw van een brandweerkazerne, die door 

de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. De investering zal in 2018 en 2019 worden gepleegd. 

 

Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor in te stemmen met deze suppletoire 

investeringsbegroting voor een bedrag van € 3,40 mln voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne 

door Groningen Airport Eelde NV. 

 

Gevraagd 

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de geplande nieuwbouw van de 

brandweerkazerne, in de vorm van een suppletoire begroting voor deze investering voor een bedrag 

van € 3,40 mln. 

 

 

Voorgesteld besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde NV heeft kennis genomen 

van de ter instemming voorgelegde suppletoire investeringsbegroting, en gaat akkoord met het 

vaststellen van een suppletoire investeringsbegroting voor een bedrag van € 3.400.000 voor de 

nieuwbouw van een brandweerkazerne in 2018-2019. 
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