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1 Opening
1 0 Agenda AB 25 april 2016 def.pdf

Ons kenmerk: 2016.
Onderwerp: Agenda AB vergadering

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van
GR Havenschap Groningen Seaports

d.d. 25 april 2016
Delfzijl, 8 april 2016

Geachte AB-leden,
Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van een vergadering van het
Algemeen Bestuur van Groningen Seaports, die zal worden gehouden op
maandag 25 april om 17.00 uur op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.
Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. Na afloop van de vergadering wordt het AB
geïnformeerd over de stand van zaken rondom de te ontwikkelen aandeelhouderstrategie.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
a. Brief Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties d.d. 16 december 2015
inzake het toezichtregime 2016
b. Brief van de gemeenteraad van Delfzijl d.d. 14 maart 2016 inzake de benoeming van
dhr. Brouwer tot lid van het AB GSP
Voorstel: brieven voor kennisgeving aannemen.
3. Verslag van de vergadering van 18 december 2015
Ter vaststelling.

(Bijlage)

4. AvA
Jaarrekening 2015 NV en jaarverslag RvC
5. GR aangelegenheden
a. Invulling positie commissaris GSP NV
b. Bekrachtiging geheimhouding stukken

(Bijlage)
(Bijlage)

6. Rondvraag
7. Sluiting

Met vriendelijke groet,
GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS

A.A. Swart
Secretaris

2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
1 2a2 Getekende brief DB.pdf

2 2b Benoeming nieuw lid AB.pdf

Gemeente

Gemeenteraad

..

~ ...............

Delfzijl

Aan het bestuur van Havenschap Groningen Seaports
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl

datum
ons kenmerk
behandeld door
betreft

: 14 maart 2016
: Griffie
O. Rijkens, telefoon 0596-639332
: Benoeming vertegenwoordiger namens de raad

Geacht bestuur,
Hierbij delen wij u mede dat de Raad van deze gemeente in zijn vergadering van 10 maart 2016 heeft
besloten dhr. M.G. Brouwer (raadslid PvdA), Borgweg 129, 9936 EM Farmsum, aan te wijzen als lid
in uw algemeen bestuur, als vervanger van het vertrokken raadslid dhr. L.A. Sparreboom.
U kunt de heer Brouwer bereiken via telefoonnummer (0596) 631203 of 06 - 83241503. Zijn emailadres is mgbrouwer@msn.com
Een kopie van het raadsbesluit gaat hierbij.

Hoogachtend,
namens de Raad van de gemeente Delfzijl,

~~
_ ____.5>
griffier.
(0. Rijkens)

Gemeente Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl
Telefoon: 0596-639911. Telefax: 0596-630712. E-mail: gemeente@delfzijl.nl. Internetadres: www.delfzijl.nl.
Postbank 839180. Amro 47.02.25.246. ABN 57.16.19.371. BNG 28.50.01.795.

Gemeente

Delfzijl
Nummer 9

De raad van de gemeente Delfzijl;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 18 februari 2016;
gelet op de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports;

besluit:

de heer M.G. Brouwer aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Havenschap Groningen Seaports.

Delfzijl, 10 maart 2016,

voorzitter.
(G. Beukema)

griffier.
(0. Rijkens)

Gemeente

Delfzijl
Vergadering gemeenteraad
d.d. 10 maart 2016
Agenda nummer 9
Voorstel geagendeerd door het presidium
Onderwerp: Aanwijzing lid in het algemeen bestuur van Havenschap Groningen Seaports
Korte inhoud: In verband met het vertrek van het raadslid L.A. Sparreboom is een vacature van lid
ontstaan in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports. De raad wordt voorgesteld een nieuw lid aan te wijzen.
Delfzijl, 18 februari 2016
Aan de raad
Aanleiding
De gemeente Delfzijl neemt onder andere deel aan de gemeenschappelijke regeling Havenschap
Groningen Seaports. In verband met het vertrek van het raadslid de L.A. Sparreboom (PvdA), tevens
lid van voornoemd algemeen bestuur, dient een nieuw lid te worden aangewezen.
Overwegingen
Het is gebruikelijk dat ontstane vacatures in besturen van gemeenschappelijke regelingen c.a. in
principe worden ingevuld door leden van dezelfde fractie. De fractie van de PvdA heeft de heer M.G.
Brouwer voorgedragen als nieuw lid.
Aanpak/uitvoering/voortgang
Na uw besluit gaat de aanwijzing in. Havenschap Groningen Seaports zal hierover worden geïnformeerd.
Voorstel
Uw raad wordt voorgesteld het raadslid de heer M.G. Brouwer aan te wijzen als lid van het algemeen
bestuur van HavenschapGroningen Seaports.
Namens het presidium,
voorzitter.
(G. Beukema)
griffier.
(0. Rijkens)

Behandeld door O. Rijkens, tel. 0596-639310

3 Verslag van de vergadering van 18 december 2015
1 3 Verslag openbare vergadering AB GR GSP d.d. 18-12-2015.pdf

Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP,
gehouden op 18-12-2015 van 09.30 uur tot 09.40 uur op het kantoor van Groningen Seaports,
Handelskade Oost 1, te Delfzijl.
Aanwezige leden:
Provincie Groningen
Gemeente Delfzijl
Gemeente Eemsmond
Afwezig:
Voorts aanwezig:
RvC GSP NV
MT GSP NV
GR GSP
Verslagbureau Groningen

: P.H.R. Brouns (voorzitter), J. Wolters;
: J.A. Ronde C. Buffinga, L.A. Sparreboom;
: H.K. Bouman, P. op ’t Holt, H.G.A. Sienot, A. Spijk-van de Pol.
: E. Eikenaar, B. Kruize, J.H. Menninga, G.J. Steenbergen,
IJ.J. Rijzebol.
:
:
: A. Swart (secretaris);
: Th. Poggemeier (verslag).

1. Opening
Dhr. Brouns opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Berichten van verhindering
zijn ontvangen van de heren Menninga, Rijzebol, Eikenaar, Steenbergen en mevrouw Kruize.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
a. Aandeelhoudersstrategie
Dhr. Brouns meldt dat een specifieke planning wordt opgesteld voor de vervolgstappen. Het streven is dat in Q1 van het komende jaar de aandeelhoudersstrategie kan worden vastgesteld.
Mw. Spijk vraagt of AB-leden inspraak hebben en mee kunnen praten voordat het plan ter goedkeuring wordt aangeboden aan het AB.
Dhr. Brouns antwoordt dat het concept aan het AB ter bespreking wordt voorgelegd en op dat
moment kunnen de wensen van het AB worden meegenomen.
b. Aanpassing GR n.a.v. Wijziging Wgr

(bijlage)

Dhr. Brouns meldt dat de tekst van de GR door de deelnemers is geaccordeerd en nu voldoet
aan de bepalingen van de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke Regeling.
c. Vergaderschema 2016

(bijlage)

Dhr. Brouns stelt voor om de voorgenomen technische/informele AB-vergaderingen te laten vallen. Echter, als er stukken ter besluitvorming worden voorgelegd die complex zijn en nadere toelichting behoeven, blijven de data voor die informele vergaderingen gereserveerd voor informatie bijeenkomsten of andere invullingen. Als blijkt dat die bijeenkomsten niet nodig zijn, vervallen ze.
Het voorstel wordt stilzwijgend overgenomen en dhr. Brouns concludeert dat het vergaderschema
2016 is vastgesteld.
d. André Bruijn Havenmeester van het jaar.
Dhr. Brouns deelt mee dat de dhr. Bruijn namens het AB van de GR Havenschap GSP een bloemetje heeft ontvangen als blijk van waardering voor zijn verkiezing tot havenmeester van het Jaar
2015 door de Vereniging van Havenmeesters.

Dhr. Brouns deelt voorts mee dat uit informeel contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gebleken dat op basis van de ingezonden jaarstukken 2014 en de
Begroting 2016 de GR naar alle waarschijnlijkheid zal vallen onder het repressieve toezicht. De
formele brief ter bevestiging daarvan is nog niet ontvangen.
Verslag van de vergadering van 1 oktober 2015.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

(bijlage)

Dhr. Op ’t Holt vraagt naar de oorzaak van de gemelde vertragingen bij te ontvangen stukken over
bijvoorbeeld de dienstenvergoedingen, et cetera.
Dhr. Brouns antwoordt dat de dienstenvergoeding afhankelijk is van de nog vast te stellen aan deelhoudersstrategie. In principe is met GSP NV afgesproken dat de GR onder de streep op nul
eindigt in de jaarrekening over 2015. Hoe dat in de toekomst vorm krijgt is afhankelijk van de discussie over de aandeelhoudersstrategie en uitkering van dividend. De vertraging heeft hiermee te
maken.
4. GR-zaken
a. Uitstel Lange Termijn Financiering

(bijlage)

Dhr. Brouns concludeert dat, daar niemand het woord wilde voeren, het AB heeft ingestemd met
het betreffende uitstel.
b. Opstellen jaarrekening GR 2015 en begroting GR 2017

(bijlage)

Mw. Spijk vraagt, aansluitend bij het antwoord over de vertraging van de dienstenvergoeding en
de afspraak met de NV dat de GR op nul zal uitkomen in 2015, of de kosten voor het aantrekken
van externen ook in de betreffende jaarrekening worden meegenomen.
Dhr. Brouns antwoordt dat dit klopt en concludeert dat het AB met de stukken heeft ingestemd.
c. Accountantscontrole en programma van eisen jaarrekening 2015

(bijlage)

Dhr. Brouns concludeert dat het AB met het stuk heeft ingestemd.
d. Benoeming secretaris en beëindiging huidige secretaris

(bijlage)

Mw. Spijk merkt op altijd prettig te hebben samengewerkt met dhr. Genee, de vorige secretaris,
en dhr. Doeven, de secretaris ad interim, en te hopen dat dit ook het geval zal zijn met de nieuwe
secretaris, dhr. Swart.
Dhr. Brouns herinnert eraan dat dhr. Genee nooit formeel als secretaris is teruggetreden. Echter,
in het nieuwe jaar zal op passende wijze van de heren Doeven en Genee afscheid worden geno men. Aldus wordt met algemene instemming besloten.
5. Rondvraag
Niemand stelt een vraag of plaatst een opmerking.
6. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 09.40 uur.

4 Jaarrekening NV en jaarverslag RvC
1 4a1 besluit rekening NV 2015.pdf

Voorstel aan Algemeen Bestuur / Aandeelhouder
Datum AB-vergadering:
Voor akkoord
Secretaris:

25 april 2016

Nummer:
Datum
8 april 2016

A.A. Swart

Paraaf

Onderwerp: Vaststelling jaarrekening Groningen Seaports N.V. en kennis nemen
van het jaarverslag van de RvC
Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het stemrecht als
aandeelhouder van Groningen Seaports NV zo uit te oefenen dat
- de jaarrekening 2015 van haar deelneming Groningen
Seaports NV wordt vastgesteld conform artikel 25 van de
statuten van Groningen Seaports NV;
- kwijting en decharge wordt verleend aan de directeur voor het
door hem in 2015 gevoerde beleid, en
- kwijting en decharge wordt verleend aan de commissarissen
voor het door het in 2015 uitgeoefende toezicht.
Tevens wordt het Algemeen Bestuur gevraagd het stemrecht als
aandeelhouder van Groningen Seaports NV zo uit te oefenen dat
- het resultaat ad € 3.549.796, wordt toegevoegd aan de
overige reserves ter aanwending van nieuwe investeringen in
de havenstructuur.
Tot slot wordt u hierbij het jaarverslag van de RvC ter informatie
aangeboden.

Toelichting:

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende
controleverklaring. Deze is verstrekt door onze accountant.

Beoogd effect:

Vaststelling jaarrekening Groningen Seaports NV en kennisnemen
van de werkzaamheden van de RvC over het afgelopen jaar.

Financiën:
Bijlage(n):

N.v.t.
- Jaarrekening Groningen Seaports NV
- Jaarverslag van de RvC

1
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DeeI 1: JAARVERSLAG
Voorwoord
Voor Groningen Seapofts is 2015 een uitdagend jaar geweest om het topjaar van 2014
voort te zetten. In 2015 realiseed Groningen Seaports een winstcijfer van € 3,5 miljoen (in
2OI4 € 2,7 miljoen). De gronduitgifte is lager uitgevallen dan in 2014 maar daarentegen is
het overslagcijfer weer hoger dan vorig jaar, Er is 11,4 miljoen ton overslag gerealiseerd,

In 2015 zijn

belangrijke stappen gezet voor een gezonder economisch klimaat

in de

feit de doorstart van Aldel. De ontwikkeling van
de nieuwe Beatrixhaven en de Commissie Willems waren

Eemsdelta, met als belangrijke
Eemshaven-Zuidoost,

wapenfeiten uit 2014 die het gewenste effect hebben gehad op 2015. Deze ontwikkelingen
zijn tevens voor de verdere toekomst van Groningen Seaports en de gehele Eemsdelta van

groot belang.

1

Ontwikkelingen

In Delfzijl wordt werk gemaakt van de negen suggesties die door de Commissie Willems
zijn aanbevolen. Daarin wordt onder meervoorgesteld de productie van chloor te verhogen
en het gebrulk van lnfrastructuur rond stoom, stroonl, wa[er err gas cetrtraal te belreren.

De Commissie Willems wil daarnaast hinder-regelgeving slechten en vestigingsfactoren
versterken door verbetering van utiliteiten, Deze utiliteiten wil Groningen Seaports
onderbrengen in een aparte, nog op te richten, BV.
Een zevental bedrijven heeft al gebruik gemaakt van de gelden van de Commissie Willems

en dit resulteert in een toename van investeringen en werkgelegenheid. AkzoNobel heeft
plannen gereed voor productie-uitbreiding in chloor en zout en deze plannen worden in
gang gezet zodra de plannen van de Commissie Willems doorgang vinden.
Groningen Seaports is volop bezig om de realisatie van een nieuw stoomleidingnetwerk te

bewerkstelligen tussen Eneco en AKZO. De verzelfstandiging van Groningen Seaports in

2013 betekende dat zij ook financieel op eigen benen zou komen te staan. Met de
financiering van de stoomleiding tussen Eneco en Aldel is deze stap daadwerkelijk
gerealiseerd. De investering van € 9,5 miljoen is door Groningen Seaports NV zelfstandig
extern gefinancierd.
Helaas hebben niet alle bedrijven stand kunnen houden en is North Refinery failliet gegaan

als gevolg van de lage olieprijzen, Het faillissement van Aldel is daarentegen is, mede door

de inspanning van Groningen Seaports, overgega an in een doorstart. De daa
aanleg van de stroomkabel tussen Emden en Delfzijl komt
plannen is belangrijke voortgang geboekt al moet nog een aantal

de

ordes worden gen
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Zo moet onder meer de Duitse toezichthouder toestemming geven voor de

directe

stroomkabel, ook hier wordt in 2016 duidelijkheid verwacht,

In de

is de komst van Google start geweest voor het doorontwikkelen en
ontsluiten van Eemshaven-Zuidoost. In 2015 is de vestiging van een tweede datacenter
helaas niet doorgegaan, de hantering van een stringenter privacy-beleid door de
Eemshaven

Nederlandse overheid heeft de potentiële klant doen vertrekken naar Ierland. Gezien de
belangstelling van mondiaal opererende ICT- en internetbedrijven blijft een verdere groei
van de Eemshaven als Dataport in het verschiet liggen.
Verderop in de haven valt op dat de Beatrixhaven en de omliggende terreinen de afronding

nadert, het havenbekken is al klaar voor gebruik en zal dienst gaan doen voor de
ontwikkelingen in de offshore windindustrie. In de Eemshaven is en wordt fors
geïnvesteerd om het tot een aantrekkelijke vestigingslocatie te maken. De positieve
uitspraak van de Raad van State over de vaargeulverruiming draagt hieraan bij. Met de
ontwikkeling van een Heliport en het MKB-offshore-terrein wordt reeds op deze
ontwikkeling ingespeeld.

A.

Deelnemingen

Groningen Seaports kent

in

Fivelpoort en Groningen Railport twee deelnemingen. Op

Fivelpoort zet de groei zich gestaag voort en heeft zU ln Centrum Vellig Wonen eert ltieuwe

klant die zich in 2015 heeft gevestigd. Groningen Railport kent weliswaar

geen

aansprekende ontwikkeling maar blijkt een stabiele factor geworden binnen het geheel.

B.

Projecten

Groningen Seaports heeft in de voorbije jaren met een moderne haven- en industrieinfrastructuur het fundament gelegd waarop de groei in de Eemsdelta verder kan bouwen,
Daarmee is Groningen Seaports als goed toegerust, professioneel bedrijf met een heldere

kijk op een groene toekomst van de

Eemsdelta klaar voor

wat komt: de

verdere

ontwikkeling van de Eemshaven als Energy en Data Port en de groei van de biobasedindustrie in Delfzijl.
Groningen Seaports blijft investeren

in kansen en mogelijkheden die zich op de markt

voordoen. Onder regie van Groningen Seaports kan de Eemsdelta zich verder ontwikkelen

tot een vooraanstaand nationaal groen industrie- en havencomplex.
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In onderstaand overzicht staan de belangrijkste projecten die in ontwikkeling of uitvoering
zijn. Tevens zijn er een aantal projecten in 2015 afgerond en gereed voor gebruik.
In uitvoering

o
o
o
o
o
o

Waddenslib, duurzaam omgaan met baggerspecte
Omzoming Oosterhorn, afscheiding tussen industrie en leefgebied
Portbase, scheepvaartregistratie landelijk
Saneringswerk en boordvoorziening Oosterhorn, baggeren en onderhoud oevers
Eemshaven-Zuidoost

II en Rotonde N33

Kathodische bescherming kaden

In ontwerp- of ontwikkelingsfase

o
o
o
o
o
o
o

MKB offshore Emmahaven

Heliport
ReizigersspoorEemshaven

Geo-informatieplatform
Sunport Delfzijl

30 bar stoomleiding
WaterfabriekEemshaven

Projecten afgerond
Beatrixkades

o
o
o
o
o

c.

Windmolens Eneco en wegverharding schermdijk
Green Deal Tijdelijke natuur

VervangingsteigersFarmsumerhaven
Radardekking Eemshaven en Delfzijl

Gronduitgifte

blijft bestaan dat
Recycling, Data en Offshore-wind nog steeds voldoende groeipotentieel hebben, De in
2015 gerealiseerde transacties hebben een omvang van in totaal 4,35 hectare. Daarbij
moet opgemerkt worden dat er een aantal hoopvolle transacties zijn die de uiterste datum
van 31 december niet gehaald hebben en deze zullen hoogstwaarschijnlijk in 2016
De totale gronduitgifte is weliswaar achtergebleven maar de verwachting

geëffectueerd worden.
Hieronder de lijst met grondtransactie die in het boekjaar 2015 zijn afgesloten

o Amasus Shipping
o Hydraukom
o Delta Noord
o Novovento
o Tennet TSO
o Noorderzijlvest
o Enexis
o Grondexploitatie Delfzijl

BV

0,14ha
0.19ha
0.20ha
0.24ha

MKB offshore

0.43ha

Opslaglocatie

0.48ha

Onderhoudsstrook

0.85ha

Schakelstation

1,82ha

Opslag en verwerking

Weiwerd
Windmolen (opstalrecht)
Windmolen (opstalrecht)
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Organisatie

Groningen Seaports kent een Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), een Raad

van Commissarissen (RvC) en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder van
Groningen Seaports, in de persoon van Harm D. Post, legt verantwoording af aan de Raad

van Commissarissen en Algemene vergadering van Aandeelhouders. Omdat de directie
statutair bestaat uit 1 persoon, is geen sprake van een evenwichtige verdeling van de
zetels over vrouwen en mannen. Vooralsnog wordt hier geen verandering in verwacht.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de
algemene gang van zaken in de vennootschap en staat de directeur en het management
met raad ter zijde. De wijze waarop de Raad van Commissarissen haar taak uitoefent is
vastgelegd

in de statuten van Groningen

Seaports en het door de aandeelhouder

vastgestelde Reglement van de Raad van Commlssanssen.

vijf personen en daarbij is bepaald dat
drie daarvan onder bindende voordracht van Provinciale Staten van Groningen,
De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit

respectievelijk gemeenteraden van Delfzijl en Eemsmond kunnen worden benoemd en één
onder een niet-bindende voordracht van de Ondernemingsraad van de vennootschap.
De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:
a

de heer H. (Henk) Staghouwer

(voordracht Provinciale Staten Groningen)

a

vacatu re

(voordracht Raad van Delfzijl)

a

mevrouw M. (Marijke) van Beek

(voordracht Raad van Eemsmond)

a

de heer H. (Herman) Roose

(voordracht Ondernem i ngsraad)

a

de heer L.C. (Bert) Bruggeman

Gedurende het jaar is mevrouw Y. van Mastrigt vervangen door de heer H. Staghouwer en

er is een vacature ontstaan na het terugtreden van de heer E. de Groot. De huidige
verhouding man/vrouw is 3 mannen en 1 vrouw. De leden van de Raad van
Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Toekomstige benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen zullen conform het
huidige benoemingsbeleid plaatsvinden. Daar het overgrote deel van de leden van de Raad

van Commissarissen bestaat uit vertegenwoordigers van raden, staten en colleges van de
provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond, op voordracht van

de Algemene vergadering van Aandeelhoudsers, alsmede de Ondernemingsraad, is een
evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen niet direct beTnvloedbaar.
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is enig aandeelhouder van Groningen Seapofts N.V.

en bestaat uit vertegenwoordigers van raden, staten en colleges van de
Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond

provincie
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A.

Risicomanagement

Met risicomanagement

wil

Groningen Seaports het volgende bereiken:

'Continue actueel inzicht verkrijgen in de r¡s¡co's dÌe we lopen bij het behalen van onze doelstellingen
en het uitvoeren van onze processen en met dit inz¡cht de risico's zodanig beheersen en beheren dat
uitvoering van onze processen en de realisatie van onze doelen niet in gevaar komt.'

Er wordt een laag niveau van risicobereidheid gehanteerd en om dit

te bereiken wordt

projectmanagement gevolgd aan de hand van de volgende vier aspecten:

Inventariseren - bewustwording, herkennen, analyseren en vastleggen

Beheersen

- voorkomen, verlagen en verzekeren

Financieren - berekenen gevolgen en risicoreserve

Monitoren - managen,
In 2015 zijn de risico's

rapporteren en evalueren

geïnventariseerd en zijn de gevolgen en de beheersmaatregelen

geactualiseerd, Risico's waarvoor beheersmaatregelen moeilijk of te kostbaar zijn worden
opgenomen in het eigen vermogen (risicoreserve). De actualisatie, uitgevoerd door AON
Global Risk Consulting, van de risicoreserve heeft plaatsgevonden en er zijn een aantal
aanpassingen doorgevoerd. In de externe AON-rapportage wordt hierop in detail ingegaan,
Hierna staan de risico's die in de risicoreserve zijn opgenomen met de kans en het gevolg:

Risico
Renterisico

kans

gevolg

(eens per x jaar)

(¡n m¡ljoen euro)

5

L,2

Deel klantenportefeuille gaat failliet

5

1,8

Dijkdoorbraak als gevolg van storm

4000

50,0

20

4,5

Extreme najaarsstorm

5

4,5

Ernstig milieu-incident

50

5,0

Verontreiniging baggerspecie

15

3,1

Aanvaring van een schip met de kade

25

5,0

Onverwacht vervuilde grond

Vergunning Eems wordt ingetrokken
Stremming haven (verkeerde aanwijz¡ng verkeersleiding GSP)
Verzakking kade

20

7,5

200

35,0

20

10,0

Voor de bovenstaande risico's hanteert Groningen Seaports een grote mate van financiële

zekerheid, namelijk 99,5o/o. Doorberekening van de scenario's laat zien dat er een buffer
benodigd is van € 25 miljoen.

Voor de in totaal 54 gedefinieerde risico's is het risicoprofiel vastgesteld en

de

risicobereidheid onderzocht. De mate van risicobereidheid is een leidraad voor het al dan

niet nemen van maatregelen ter beheersing van de risico's, In de tabel op de volgende
bladzijde is de risicobereidheid van acht risico's weergegeven, Voor deze risico's worden in
2016 verbeteringen in gang gezet om het risicoprofiel te verlagen.

Ter identif!
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Het gewenste risicoprofiel (blauwe vierkant) wordt daarbij afgezet tegen het huidige
risicoprofiel (de lichtblauwe stip). De belangrijkste beheersmaatregel die daarbij wordt
genomen staat daarvoor vermeld.

Tabel risicobereidheid

O nu,¡ risicoprofiel I
Groep

Beheersmaatregel

Risico

Renterrsico niet

He

gehedged kaprtaal

gewenst risicoprofiel

Risicobereid heid

L..9II

IIN*N

o

rstructurer¡ ng
ina nciering

f

o

Vooraf solvabiliteitscheck

qJ

f Or

q
=
rc

Holdinggarantie vragen

Failllssement klanten

I=

Betaalgedrag volgen

o

O pstellen
deelnem ingenbeleid

illrssement
deelneming

Fa

t

GSP-Kompas
OnJUist ontwerp/

R¡s¡cosessies houden

beste k

c.J

rc

Ø

Aa ns pra kelijkheid
ve rg rote n

=
ñ

cIl

o

Achterstallrg onderhoud rnfrastructuur

Assetmanagement
rnvoeren

r
't

!

L

Duurzaam

ntrekken
Stortvergunnrng
I

=

I

t

wate rbodem beheer

nderzoeken
ibtoepassi ngen

lOr

tOr
fOr

O
s

I

Controleberekening
vooraf
Bodem beschad

ig rng

Ligplaats vaststellen

Jack-up-schepen

¡

Mor'ìitoring bodem

Ø
C

achteraf

t

qi

Redundantie systemen

t--

Uitval ICT/rnternet

F

en glasvezel

t

Back-up en recovery

o

I

proced ure

De in de tabel benoemde risico's zijn opgenomen in de Risicomanagementrapportage en
worden in het auditplan 2016 of onder coördinatie van de risico-eigenaren geëval ueerd
aangepast.

n
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De financiele risico's worden beperkt door de wijze van financiering

te verbeteren,

de

monitoring van klanten aan te scherpen en door het opstellen van deelnemingenbeleid,
Organisatie-risico's op het gebied van projecten wordt beheerst door richtlijnen die zijn
vastgelegd in GSP-Kompas, de effectiviteit en toepassing hiervan zal in 2O16 onderdeel
uitmaken van een audit, Daarnaast wil de organisatie middels assetmanagement een sterk

middel in handen krijgen om uitval en kosten van assets beter te beheersen. luridische
risico's zijn binnen Groningen Seaports veelal te herleiden naar veranderende wetgeving,

Om vroegtijdig op deze ontwikkelingen in te spelen wordt getracht het effect van deze

te beperken. De technische risico's worden door de organisatie met grote
regelmatigheid geëvalueerd of het daarbij gaat om kadebelasting, ICT of brandgevaar. De
komst van nieuwe schepen als jack-ups zijn hiervan een voorbeeld waarop Groningen

veranderingen

Seaports moet inspringen en haar risicobereidheid moet vaststellen. Op lCT-gebied is voor

de komende jaren een roadmap opgesteld om hard- en software toekomstbestendig te
houden.
Een sterkere samenwerking van risicomanagement en interne controle aan de ene kant en

de risico-eigenaren aan de andere kant is van groot belang en zal een bedrijfsbreed lager
risicoprofiel tot gevolg gaan hebben,
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B.

Financiering

Groningen Seaports heeft

in het treasurystatuut de

uitgangspunten, doelstellingen en

kaders voor de uitvoering van het treasurybeleid vastgelegd. De treasuryfunctie is dan ook
als volgt te definiëren:

¡s het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de
financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële pos¡ties en de hieraan
'Treasury

verbonden r¡s¡co's,'
Renterisico

Het renterisico is in 2015 tot € 100 miljoen (4to/o van het vreemd vermogen) middels een

derivaat afgedekt, de feitelijke leningen zijn in 2015 middels kasgeldleningen
aangetrokken waarover nu nog beschikbaarheidsrisico wordt gelopen,

Voor het bepalen van de kasstromen van Groningen Seaports wordt

een

meerjarenprognose opgesteld, die gebaseerd is op de begroting inclusief het financieel
meerjarenplan en het meerjaren-investeringsplan, Verder wordt er een voortschrijdende

meerjarenraming gebruikt, deze prognose kent een
maandelijkse actualisatie, De voortschrijdende prognose inclusief periodieke updates van
de investeringsplanning (maximaal 5 jaar vooruit) vormen de basis voor het daadwerkelijk
12-maandprognose

uit de

aantrekken van vreemd vermogen.

Tn 2015

is de lange termijn

financiering voor Groningen Seaports voorbereid. De
verwachting is dat deze in 2016 kan worden geformaliseerd waarmee het renterisico voor
ongeveer 84o/o, yâr1 het vreemd vermogen, is afgedekt, Daarnaast zal de contractpartij van
het derivaat wijzigen vanwege het feit dat de huidige contractpartij, Société Générale,
gebruikt heeft gemaakt van de contractuele mogelijkheid tot beëindigen.
Liq uid

iteitsrisico

Voor beheersing van dit risico worden periodiek liquiditeitsbegrotingen opgesteld en door
tussentijdse monitoring eventueel bijgestuurd. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening
gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bankgaranties en

margin calls (uit hoofde van een afgesloten Credit Support Annex) met betrekking tot
afgesloten derivaten, Voor een toelichting op de liquiditeitsrisico's van de renteswaps
wordt verwezen naar de toelichting op de renteswaps.
Kred ietrisico

Groningen Seaports handelt enkel met kredietwaardige partijen
opgesteld om de kredietwaardigheid van deze partijen

en heeft

procedures

te controleren. Tevens heeft

zij

richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling en
debiteur te beperken. Bovendien bewaakt Groningen Seaports voortdurend haar
rocedure
vorderingen en hanteert de vennootschap een strikte aan mant
nnen
bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor Groninge
de vennootschap zijn geen belangrijke concentraties van kredi
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Gijfers en Indicatoren

In dit hoofdstuk worden de financiële indicatoren en de

niet-financiële factoren

gepresenteerd, alsmede de overslagcijfers en de terreinuitgifte.
$ver"såar¡

De overslag breekt voor het tweede jaar op

rij

door de 10-miljoen-ton-grens. Met een
cijfer van boven de elf miljoen ton is een record overslag gerealiseerd en kennen de
havens wederom een uitstekend jaar.
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Het uitblijven van koop- en erfpachtcontracten is weliswaar teleurstellend maar voor de

nabije toekomst heeft Groningen Seaports de overtuiging, gesteund door de weer
groeiende economie, dat de gronduitgifte de investeringen zal volgen. In de sectoren
offshore-wind, data, chemie en recycling zit voldoende potentie voor Groningen Seaports.
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Financieel
Het nettoresultaat voor 2015 is uitgekomen op € 3,5 miljoen (2O14: € 2,7 miljoen). De
opbrengst vanuit scheepvaartbewegingen is in 2015 ruim hoger uitgevallen dan in 2014.
meevallende kosten voor onderhoud waarvoor in het verleden een
onderhoudsvoorziening is gevormd. De opbrengst vanuit uitgifte gronden valt ruim lager

Verder zijn

er

uit dan vorig jaar omdat in 2Ot4 de verkoop van grond aan Google is opgenomen' Naast
deze verkoop is ook de kostprijs van deze verkochte grond in 2014 opgenomen waardoor
de bedrijfskosten in 2014 eveneens veel hoger uitvielen dan in 2015.

Ten opzichte van 2014 zijn de investeringen ruim afgenomen, van ruim € 50 miljoen in
2014 naar ruim € 17 miljoen in 2015. De belangrijkste investeringen in 2015 betreffen de
verlenging van de Beatrixhaven, de aanleg van kaden rondom de Beatrixhaven en de
inrichting van het gebied Eemshaven-Zuidoost, Het hoge investeringsbedrag in 2014 betrof
voor een belangrijk deel de aankoop van gronden in het gebied Eemshaven-Zuidoost.
De operationele kasstroom plus de investeringskasstroom waren over 2015 gezamenlijk

€ 74,3 miljoen negatief (2074: € 44,6 miljoen negatief), In 20t4 lag het
investeringsniveau ruim hoger dan in 2015. Tevens was er in 2014 een hogere
bijstortingsverplichting in verband met een CSA. De negatieve kasstroom is gefinancierd
door middel van het aantrekken van € 12,3 miljoen kasgeldleningen en een afname van de
liquide middelen ter hoogte van € 2 miljoen.

De solvabiliteitsratio is per ultimo 2OLS 40,60/o, per ultimo 2014 was dit 39,7o/o' De
verbetering van de solvabiliteitsratio is voornamelijk het gevolg van de toename van het
eigen vermogen als gevolg van de toevoeging van het netto resultaat en de afname van de
kortlopende schulden en de voorzieningen.
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Financieel meerjarenplan 2O76

-

De volgende cijfers met betrekking
Bedrijfsplan 2016

-

2O2O

tot resultaten en kasstromen zijn ontleend aan het

2O2O.

nin€

Be

Omschrijving

2016

20L7

2018

2079

2020

Netto resultaat totaal

7.998.000

4.434.OOO

4.987.000

3.950.000

4.685.000

Afschriivinoen

7.093.000

9.183.000

9.543.000

9.485.000

9.317.000

Mutatie vlottende activa

3.260.000

3.110.000

2.850.000

2.480.000

2.090.000

4.462.OOO-

3.059.000-

875.000

853.000

1.105.000-

470.000-

48.000-

Ooerationele kasstroom

13.419.000

13.620,000

18.255.000

16.768.000

14,987,000

nvesteri nqs kasstroom

35.635.000-

8.037.000-

9,889,000-

152.000

302.000

22.2t6.OOO-

s.583.000

8.366.000

16.920.000

15.289.000

Mutat¡e vlottende oassiva
M

utatie reserves/voorzieninoen

Bouwrente

I

Fina ncier¡noskasstroom

Totale kasstroom

Uit het financieel meerjarenplan blijkt dat ook voor de jaren 2016 tot en met 2020 stabiele
positieve resultaten w0rden verwacht,
Ve n n o

otsch a psbe I a st i n g

De vennootschapsbelasting voor Groningen Seaports is niet van toepassing voor 2016'

Mogelijk zal vanaf 2OI7 de vennootschapsbelasting wel van toepassing zijn voor
zeehavens. De gevolgen hiervan zijn op dit moment onderwerp van bespreking binnen de
gezamenlijke Nederlandse zeehavens.

,c!'!cû[tìiIitc,ii

ú,

mtËrffi

Personeel
De interne organisatie staat onder druk, afgaand op het verzuimcijfer en de uitkomst van

het medewerkeÉevredenheidsonderzoek. Het verzuimcijfer was in de voorbije

jaren

ongeveer 3 procent en steeg in 2O74 naar 6 procent en in 2015 is een verdere stijging te
zien naar 7,3 procent. De Arbo Unie adviseert Groningen Seaports hierbij en de eerste
stappen om het verzuim terug te dringen zijn genomen. Het medewerker-tevredenheidsonderzoek dat sinds 2007 tweejaarlijks plaatsvindt laat voor het eerst een daling zien,

M

edewe rke rstevreden

h

eid

9,0
8,5
B,O

1
7,5

7,30

7,0
6,5
6,0
2007

2009

20TL

20t5

2013

Milieu
Groene groei is het streven van Groningen Seaports en door ontwikkelprogrammas wordt
gezorgd voor een schonere scheepvaart (walstroom, LNG, afualinzameling) en duurzamer

baggeren (slibvaren en onderzoek naar verspreiding op land). Daarnaast is het project

duurzame openbare verlichting in 2015 uitgevoerd waarbij traditionele verlichting is
vervangen door LED-verlichting die tevens vogelvriendelijk is. Tevens is in het kader van
de ontwikkeling van Eemshaven Zuidoost een (succesvol) vleermuizenverblijf gerealiseerd'

In het kader van de Ecoports-certificering is samen met belanghebbenden gewerkt aan het
opzetten van nieuwe acties en zijn milieu-indicatoren beter inzichtelijk gemaakt, Groningen
Seaports heeft voor de vierde keer op rij het Ecoports Certificaat opnieuw toegekend
gekregen. Als één van de eerste negentien havens in Europa heeft Groningen Seaports
destijds haar Ecoports-ceftificaat ontvangen en nu is zij één van de vijf Europese havens
die voor de vierde keer op rij het Ecoports-certificaat heeft ontvangen.
Een grote uitdaging die in het verslagjaar al speelde en in 2016 ook nog veel aandacht

vereist is het bestemmingsplan en de structuurvisie. Groningen Seapods beoordeelt
kritisch maar coöperatief de gevolgen van deze regels voor de huidige en toekomstige
bedrijvigheid in haar beheersgebied. Groningen Seaports staat voor een duurzame haven
waarbinnen economie en ecologie in balans gebracht m

het opleggen van te stringente maatregelen door de ove
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A.

Balans per 31 december 2O15
Bedragen x € 1.000

(Voor winstbestemming)

Ref.

31 december 2OL4

31 december 2O15

ACTIVA
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

1

438.t28

433.015

Financiële vaste activa

2

2.577

L.757

434.772

44fJ.639

TOTAAL VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

3

70

79

Vorderingen

4

63.642

72.267

Liquide middelen

5

27

1.608

73.948.

63.733

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
6

198,058

198,058

Over¡ge reserves

6

3.726

1.036

Resultaat verslagjaar

6

3,550

2.69t

Geplaatst

aa

ndelenkapitaal

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

2f¡s.334

20L.745

VOORZIENINGEN

7

25.122

28.L21

LANGLOPENDE SCHULDEN

8

22.OO6

22.OO6

KORTLOPENDE SCHULDEN

9

251.91O

256.808
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B.

Winst-en-verliesrekening
Bedragen x € 1.000

Ref.

31 december 2O15

31 december 2Ot4

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto omzet

10

32.602

48.250

Overige opbrengsten

11

3.t29

2.992

5L.242

35.732

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

BEDRIJFSLASTEN
Salarissen

t2

7.772

7.t33

Sociale lasten

L2

1.520

1.547

Afschrijvingen

13

6.60s

6.320

Overige kostenx

t4

9,895

26.646

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

RESULTAAT

DEELNEMINGEN

15

25.791

41.646

-281

-648

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Financiële
Financiële

baten
lasten

16

262

506

16

-6.377

-6.763

SOM DER FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

* In

-6.257

-6.109

deze kosten is in 2015 opgenomen € 673.000 als kosten voor de GR Groningen Seaports (2014: € 0)
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c.

Kasstroomoverzicht
Bedragen x 1.000 €

31 december 2OL4

31 december 2O15
Operationeel bedrijfsresultaat

9.940

9.597

Afschrijvingen

6.605

6.320

Mutatie in handelsvorderingen

2.r72

3.318

Mutatie in handelscrediteuren

-16.151

15.780

-L.240

-47.702

-2.862

-507

Mutatie in overige vorderingen en schulden
Mutatie voorzieningen

/

deelnemingen

265

544

-3,817

-6.344

Ontvangen rente
Betaalde rente

Kasstroom u¡t operat¡onele activiteiten

Investeringen in materiele vaste activa

Investeringen in financiele vaste activa
ljesinvesteringen in financiele väste actlva

Aflossingen kasgeldleningen

:t,j,i i

,jt)i

; ì

-5.O88

-13.034

5.742

15,896

1,000

0

3.519

3.228

-

-31.532

-9.198

319,600

139.700

-307.300

-9s.000

44.7l¡l¡

r2.300

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

,,li

-5.840

-50,656

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangsten uit kasgeldleningen

-3.552

-17.459

Desinvesteringen in materiele vaste activa

itttr,

-7.L94

-1.536

Uit bed rijfsactiviteiten

tr

Saldo liquide middelen begin verslagperiode

1.608

1.474

Saldo liquide middelen einde verslagperiode

-378

1.608
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D.

Overzicht van het totaalresultaat 2O15
Bedragen x € 1.000

31 december 2O15

31 december 2O14

2.69t

3.550

Netto-resultaat
Geen mutaties

Totaal van de rechtstreekse mutaties in
het eigen vermogen
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Toelichting op de jaarrekening

Verslaggevingskader
De jaarrekening over 2015 is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen

van Titel

9 Boek 2

BW en de uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op 29

januari 2016,
Activiteiten
Groningen Seaports is een naar Nederlands recht opgerichte Naamloze Vennootschap, De

uit: het beheren, ontwikkelen en exploiteren van de
havens te Delfzijl en de Eemshaven met bijbehorende haventerreinen en van niet
havengebonden terreinen, het aan derden uitgeven van al dan niet havengebonden

voornaamste activiteiten bestaan

terreinen, het ondersteunen van het Havenschap bij de uitoefening van haar taken, het
verrichten of doen verrichten van alle andere werkzaamheden op industrieel, commercieel
en financieel gebied.

Oordelen en schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van

en
de

grondslagen en de gerapporteerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en

lasten. De daadwerkelijk uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft'
Verzelfstandiging Groningen Seaports en inbreng onderneming GR Havenschap Groningen
Seaports in Groningen Seaports N.V.

Tot 1 januari 2OI3 betrof

Groningen Seaports een Gemeenschappelijke Regeling
(Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports). Met ingang van 14 juni
2013 is Groningen Seaports verzelfstandigd met terugwerkende kracht per l januari 2013.
Dit betekent dat GR Havenschap Groningen Seaports op 14 juni 2013 Groningen Seaports
N.V. heeft opgericht en haar onderneming (inclusief de activa en passiva) heeft ingebracht
in Groningen Seaports N,V,, met uitzondering van het juridisch eigendom van de gronden,
Deze zijn namelijk door GR Havenschap Groningen Seaports in eeuwigdurende erfpacht
uitgegeven aan Groningen Seaports N.V., waardoor het juridisch eigendom achterblijft bij
de GR.
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Lijst van kapitaalbelangen

Niet

geconsolideerde maatschappijen

nettovermogenswaa rde

en

kapitaalbelangen, gewaardeerd tegen

:

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij RSCG (Groningen Railport) te Veendam: 65,92o/odeelneming (20

13

:

65,92o/o-deelneming)

;

Fivelpoort Beheer B,V. te Delfzijl: 1QQo/o-deelneming (2013: 100o/o-deelneming);
Fivelpoort C.V. te Delfzijl : 1OOo/o-deelneming (20

13

: 100%-deelneming).

Hoewel bovenstaande deelnemingen allen zijn gekwalificeerd als groepsmaatschappijen
van Groningen Seaports N.V., worden deze groepsmaatschappijen op grond van artikel

2:407 lid 1 BW niet geconsolideerd, omdat de gezamenlijke betekenis van deze
groepsmaatschappijen te verwaarlozen is ten opzichte van Groningen Seaports N.V' als
geheel.
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Grondslagen voor de waardering van act¡va en pass¡va

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld,

Activa

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden. De onder de materiële vaste
activa opgenomen 'Materiële vaste activa in aanbouw' zijn opgenomen tegen de tot op
balansdatum in rekening gebrachte bedragen. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en

de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de
gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts
worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. In de vervaardigingsprijs
van projecten groter dan één miljoen wordt de rente over het tijdvak dat aan de
vervaardiging van het actief kan worden toegerekend opgenomen. Op vaste activa met

een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel clat

is

afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

De in erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus
eventuele investeringssubsidies en indien van toepassing cumulatieve bijzondere
waardeverminderingsverliezen. In de jaren voor de verzelfstandiging werden de in erfpacht
uitgegeven gronden gewaardeerd tegen eerste uitgifteprijs. Per verzelfstandigingsdatum is
verondersteld dat de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden de historische
kostprijs betreft ("deemed cost") rekening houdend met eventuele lagere
opbrengstwaarde.

Ten behoeve van periodiek groot onderhoud aan infrastructuur en baggerwerk is een
voorziening gevormd. Het overige groot onderhoud wordt geactiveerd en afgeschreven op
basis van de verwachte levensduur. De reguliere jaarlijkse onderhoudskosten worden op
het moment van realisatie ten laste van het resultaat gebracht.
Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in

de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een

schattingswijziging

verantwoord. Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na
vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de
vervreemding worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt
in de winst-en-verliesrekening verwerkt,
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Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
Groningen Seaports beoordeelt op elke balansdatum of een materieel vast actief of groep

van materiële vaste activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan,
Groningen Seaports onderkent één groep van materiële vaste activa/ kasstroom
genererende eenheden, namelijk de gezamenlijke havens van Delfzijl (zeehaven en de
binnenhavens) en de Eemshaven,
Voor alle categorieën materiële vaste activa (kasstroom genererende eenheden) die tegen

verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van

objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen een impairmenttoets

uitgevoerd. Indien
waardevermindering

uit deze toets blijkt dat sprake is van een
wordt de omvang van dit verlies bepaald en als

bijzondere
bijzondere

waardevermindering in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Terugneming

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt
alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het
bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (kasstroom
genererende eenheid) opgehoogd

tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger

dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.

Financíële vaste actîva

Niet geconsolideerde deelnemingen waarin Groningen Seaports invloed van betekenis
uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode
gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode worden de deelnemingen in de balans
opgenomen tegen het aandeel van Groningen Seaports

in de

nettovermogenswaarde

vermeerderd met haar aandeel in de resultaten en haar aandeel in de directe mutaties in
het eigen vermogen vanaf het moment van verwerving verminderd met haar aandeel in de

dividenduitkeringen.

In de

winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van Groningen

Seaports in het resultaat van de deelnemingen opgenomen.

Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is
geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij
ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd. Hierbij worden andere langlopende
belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel van de
netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele voor de
schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting
bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt zo nodig
een voorzrenrn9 opgenomen.
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Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer verwerkt

indien en voor zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.

De langlopende vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis

van de

effectieve-rentemethode, verminderd

met bijzondere

waardeverminderings-

verschillen.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde
Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen
verrekend.
Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, Onder liquide middelen
worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen.

Passiva
Eígen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit Geplaatst aandelenkapitaal, Overige reserves

en

Resultaat

boekjaar,

Voorzíeningen
Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare

of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten.
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te
wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af
te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding
gepresenteerd als een afzonderlijk actief,

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Langlopende schulden

Bij de eerste opname van langlopende

schu

tegen reële

waarde verminderd met de direct daaraan toe
23
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De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen

de

geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in

de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans
worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
Financiële instrumenten

Groningen Seaports maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (renteswaps) ter
afdekking van de gelopen risico's betreffende renteschommelingen, De rentederivaten zijn
gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. In geval sprake is van kostprijs-hedge-

accounting en voor zover sprake

is van ineffectiviteit (de

nominale waarde van de

renteswaps overstijgt de afgedekte positie, zijnde de te betalen rente over de toekomstige

nog op te nemen kasgeldleningen), is de lagere marktwaarde van de renteswap(s) tot
waardering gebracht. De marktwaarde van de renteswaps worden bepaald door de
marktrente in relatie tot de contractuele rente.
Derivaten met toepassing van kostprijs-hedge-accounting

De afdekkingen worden volgens kostprijs-hedge-accounting verwerkt, indien voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
o

documentatie van de algemene hedge-strategie, hoe de hedge-relaties passen in de
doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze
hedge-relaties;

a

rlucurrrentaLie valr

de irr lret sooÉ hedge-relatie betrokken hedge instrumcntcn

en

afgedekte posities;
o

verwerking van de ineffectiviteit in de winst-en-verliesrekening.

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge accounting voldoen, worden
als volgt verantwoord,
De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post en is als volgt:

o

Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan wordt ook
het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd.

.

Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt

ook het hedge-instrument niet geherwaardeerd, Indien de afgedekte post

een

monetaire post in vreemde valuta betreft, wordt het derivaat ook gewaardeerd tegen
de contante koers op balansdatum. Indien het derivaat valuta-elementen in zich heeft,
wordt het verschil tussen de contante koers die geldt op het moment van afsluiten van

het derivaat en de termijnkoers waartegen het derivaat zal worden afgewikkeld,
verdeeld over de looptijd van het derivaat,
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De resultaatbepaling is als volgt:
Op elke balansdatum wordt bepaald of er sprake is of is geweest van ineffectiviteit'
Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de afgedekte positie

a
a

niet aan elkaar gelijk zijn of zijn geweest, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een
ineffectief deel bevat.

Indien en voor zover de ineffectiviteit per balansdatum op cumulatieve basis ¡n een
verlies resulteert, wordt de ineffectiviteit verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot een

a

o

financieel actief of een financiële verplichting, dan worden de daarmee verbonden nog

niet in het resultaat verwerkte winsten of verliezen in dezelfde periode(n) in de winsten-verliesrekening verantwoord als waarin het verkregen actief/aangegane verplichting
van invloed is op het resultaat. Indien wordt verwacht dat een (deel van een) verlies

dat nog niet in de winst-en-verliesrekening is verwerkt, in de toekomst niet met een
tegengestelde winst uit de afgedekte positie wordt gecompenseerd, dan wordt dit
verlies direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
Kostprijshedge-accounting wordt beëindigd indien:

.

Het hedge-instrument afloopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend.

Het

cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog niet in de winsten-verliesrekening was verwerkt toen er sprake was van een effectieve hedge, wordt

afzonderlijk in de overlopende posten in de balans verwerkt tot de afgedekte transactie
plaatsvindt.

.

De hedge-relatie niet meer voldoet aan de criteria voor hedge-accounting. Indien de
afgedekte positie een in de toekomst verwachte transactie betreft, vindt de verwerking
van de hedge-resultaten als volgt plaats:

.

Indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge-

accounting vanaf

dat moment stopgezet. Het hiermee

samenhangende

cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge
effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, blijft
afhankelijk van de situatie off-balance of op de balans.

.

Indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, wordt het
hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de
periode waarin de hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of offbalance was gehouden, naar de winst-en-verliesrekening overgebracht,

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie

er toe leidt dat alle of

nagenoeg alle rechten

op economische voordelen en alle of

nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
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Leasing

De beoordeling of een overeenkomst (waaronder een erfpachtovereenkomst) een lease
bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op het tijdstip van het aangaan
van het contract, Het contract wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst als de
nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of
de overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief omvat.
Groningen Seaports als lessee

In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom
van het lease-object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) worden
het lease-object en de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de
overeenkomst in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object op het
moment van het aangaan van de leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de
contante waarde van de minimale leasebetalingen. De initiële directe kosten van de lessee

worden opgenomen in de eerste verwerking van het actief. De leasebetalingen worden
gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee een constante
rentevoet wordt bereikt over de resterende netto-verplichting.

Het geactiveerd lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van

de

leaseperiode of de gebruiksduur van het object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat

de lessee aan het einde van de leaseperiode eigenaar wordt. In geval van operationele
leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-enverl iesrekening gebracht,

Groningen Seaports als lessor

Bij operationele lease worden de leasebaten op tijdsevenredige basis over de leaseperiode

ten gunste van de
toegerekend

winst-en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten worden

over de leaseperiode tegenover de leasebaten. De

uitgegeven

erfpachtcontracten worden gekwalificeerd als operationele leasin g,

rL; t,Lir
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Grondslagenvoorresultaatbepaling

Netto-omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de omzet die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te
rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd onder aftrek van
kortingen en van over de omzet geheven belastingen. Verwachte omzet wordt
voorzichtigheidshalve niet als bate verantwoord. De omzet heeft voornamelijk betrekking
op havengelden en inkomsten uit exploitatie van terreinen en faciliteiten.

Scheepvaart

De opbrengsten uit hoofde van exploitatie van de havens (waaronder havengelden,
kadegelden en ligplaatsgelden) worden toegerekend aan het jaar waarin de prestatie door
Groningen Seaports is geleverd,

Exploitatie van terreinen

De opbrengsten uit hoofde van de exploitatie van terreinen (waaronder uitgifte van
gronden in erfpacht, verhuur van gronden en verlening van opstalrechten) worden
toegerekend aan het jaar waarop het betrekking heeft.
Verkoop van gronden
Opbrengst uit verkoop van gronden wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met

betrekking tot de gronden zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst
op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Verlenen van diensten aan derden

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst
betrouwbaar kan worden geschat en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is, wordt
de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte prestaties.
Rente
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag
bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk,

Exploîtatíesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht

in het

jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn
gederfd dan wel waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Subsidies en bijdragen
met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht

op het desbetreffende actief en per saldo als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in
de winstenverl iesrekening
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Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.

Personeelslasten
De uit de arbeidsvoorwaarden voortvloeiende kosten voor lonen, salarissen, pensioenen en

sociale lasten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekentng.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de
resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de
opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening
verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt
verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld, Periodieke rentelasten en
soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven, Afschrijvingen vinden plaats

volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur.
Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar, Indien extra

wordt afgeschreven, wordt dit toegelicht. Indien sprake is van een

bijzondere

waardevermindering wordt de omvang van het verlies (bijzondere waardevermindering)
bepaald en

in de

winst-en-verliesrekening verwerkt

in het jaar waarin de

bijzondere

waardevermindering haar oorsprong vindt.
Ve n n

ootsch a psbe I astí n g

Alle aandelen van Groningen Seaports worden gehouden door een publieksrechtelijk
rechtspersoon (GR Havenschap Groningen Seaports). Op grond van art.2 lid 3 en 7 van de

wet op de Vennootschapsbelasting zijn de (huidige) activiteiten van Groningen Seaports
daardoor vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting.
G ron d sl a g e

n voor

g eco n sol í d ee

rd

ka sstroo m ove rz i cht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde
van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten,
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H. Toelichting op de balans
Bedragenxl 000€
VASTE ACTIVA

l.

Mater¡ele vaste activa

i

Grcnden,

Bedrijfs-

Materiéle

Overige mate-

tereìnen sn

gebouw€n

vasle acliva

riele vaste

nfra stru cluu

r

¡n

qanbow

Totâal

acliva

1,lG.6l

I

9.301

H¡storlsche Aanschafwaardê per 3'l-1 2-201,1

310.664

6.193

Cum!latieve alschrijv¡ngen

-38 758

-810

.1 990

-6 203

Boekwâarde 3'l-12-201,1

279.906

5.383

lil¡1.629

3 0s7

846

0

-2î2

.1 171

-847

-6 6nA

2t5 809

5 372

l5¡1.050

3 0s6

¿38-128

-42 844

-1 012

-3 461

-7 050

-54.367

318 453

6 384

r57.511

10 147

492 495

682

191

Alschrivingen

.4.086

cumulat¡evo afschrijvingen
Historische Aanschâfwaarde per

31 -12-201 5

-t

719

Overboekingen

Boekwaardê 3l-'12-2015

-5742

-4 849

-893

Desinvesteringen

-47 761
,133.016

17 459

17 459

lnvesteringon

180.717

Grcndsn, Lfre¡nên øn lnlrastfucluur
De grondon, (ere¡nen en infrastrucluur hebben betrekking op de nog in elpacht uit te geven / te verkopen gronden, de ¡n erfpacht
u¡lgegeven gronden, ãlsmede de ¡nfrastructuur (wâronder hãvens, kaden, wegen en steigers), welke in gebruik is genomen
Voorâad grcnden (nog ín eúpacht u¡t le geven/le vofuopen)
Vân de voorraãd grond met oen boekwaarde van € 31.O45.OOO (20'l4: € 31 607 OOO) ¡s Groningen Seapods N V geen juridisch, maar rel
econom¡sch e¡genaar door middel van l¡nanciële leaseconlrac(en (erfpãchtcontrac(en) Voor een nadere toelicht¡ng op deze conlrectên
wordl veMzen naar de loelichting op financiële lease onder de niet in do balans opgenomen regelingen
ln eipêchl uilgegeven grcndon
De ¡n erfpacht uìtgegeven gÍonden belfeffen operâtionele leâseovereenkomslen Voor e€n nadere toelicht¡ng veMüzen wij naâr de
loel¡chting op operalionele lease onder de niet in de balans opgenomen regel¡ngen
De verdeling vân de post gronden, lerre¡nen en infraslructurelo rerken ¡s als volgt:
31-12-2015

lJil le geven gronden
lnfraslrucluur

31 045

31 607

105 924

't0s 1 14

't38 640

Terreinen uitgegoven in erfpacht

275

609

Bedúfsgêbouwên
De bedrijlsgebouwen betreft met name het kantoorgebouw aan de Hãndelskåde Oost in
van de €xploilalie

DelÊil De onderhoudskosten komen len laste

Onder Mater¡ële vasto ãcl¡vã in aanbouw zijn de invester¡ngsprojecten opgenomen die nog niet gereed dân rel nog nie( in gebruik z¡jn
genomen. De infrãslructurele werken d¡e gereed zijn dan wel in gebruik zijn genomen rcrden opgenomen ondor de posl 'Grond€n ên
lereinen'. In de vervaãrd¡gingsprijs van projecten grol€r dan € 'l mln wordt de renle over het lijdvak dât aan de veNaardiging ven het
act¡ef ken worden toegerekend opgenomen De toegerekênde bouwrente ¡s gebaseerd op d€ werkelik belaalde rente en de cumulalieve

investering¡ndeprojectenenbedraagtvoor20lS€288000 Deover¡gebe{aald€renteistenlãslegebrachtvãnhe(resullaãt
H¡€ronder ¡s een lijst weergegeven van de prcjeclen die opgenomen z¡jn onder de post ¡rate¡iële vesle activa ¡n aanbouw
101 079

Energypark

33 012

Ontwikkel¡ng Wesllob
Natuurcompensatie

7 991

Uilbre¡ding Eemshaven Zo-hoek

2 170

Energypark binnendiks

I

Reconstrucl¡e wegen 201 4-201
Kalhod¡schebescherming

E

957

1 020

damwanden

omzoming oosterhom
overig€ projeclen

i t-r:,i ,':Ì

\'tlittri.¡

is LLP

31-12-2014

139 185
279 906

@o*'on'*

Aîschr[vlngøn
De afschr¡jv¡ngen wrden berekend op basis vãn een vâst percentago van de kosten van aanschafof veNaardigìng (l¡neaire
alschrijving)waarb¡j rekenìng rcrdt geh
v¡ndl de eersle afschrijving plaals in he
afgeschreven vanaf he( momenl vãn le
aanbouw vindt afschrijv¡ng pleats op prcjeclen ind¡en deelprcjecten goreed zijn gekomen en in gebruik z¡jn genomen

rken
ã ln

Afschrijvin gsteminen:
0o/o

-

10o/o

3,33%

Bedrijfsgebouren

2o/. - 33,3'/o

overige materiele veste acliva

6

,67% - 33

,30/o

2. Financ¡ële vaste act¡va
31-12-2014

31 -12-201 5
'1

Deelnem¡ngen

Langlopende vorderingên

1 476

648

281

863

1 757

2.511

31-12-2014

Dêèlnemingen

Aãndeel in

Dividend-

fesultaã[

uitk€ringen

31-12-2015

- N V ontwikkel¡ngsmü Rail Seryice
1 476

172

0

- FivelpoortCV (33,33%)

0

0

0

- F¡velpoort Beheer B V

0

0

0

1.176

,lf 2

0

center Gron¡ngen (65,92%) (Groningen Râilporl)

(100%)

Tolãal deelnemingen

I

648
0
0

t

648

negatieve ve
,v. an
vêråntwootfl
erde
B.V. bedrceg
mt hiemee u
voozieningen. De opbrengst vãnuìl grondu¡tgifte op het bedrijventerrein F¡velpool ws in 201 5 confom de begroting
De deelnemÌngen zijn n¡et geconsolideerd ¡n de jaarrekening van Groningen Seaports N.V omdat de feitelijke betekenis te veNeârlozen
is voor het geconsolideerde geheel

Langlopende vorderingen

Termijndebiteuren

Vooziening dubieuze deb¡leuren
Totaãl langlopende vorder¡ngen

31-12-2014

Ontvangen

Vooziening

leningen

ãflossingen

oninbaar

Verstrekle

31-12-2015

994

1 000

418

0

1 576

-7 13

0

0

0

-713

241

l_000

418

D€ posl Term¡jndebiteuren bet¡eft betalingsafsprâken welke met klanten zijn overeengekomen

bÜ

vorkoop vên terre¡nen De vordedngen

Devoozien¡ngdeb¡euzedeb¡teurenheeftbetrekkingop
wordenafhankelijkvendeovereenkomstin3,soflOjaarlijkseterminenbetaald
de openstaande vorderingen op Alum¡nìw Delizijl B V Het betreft vorderingen uil de perjode voor de heßtart van Klesch Alúmin¡um
Delfzijl B V

Onderdeaflossingen¡sookhetbedrãgopgenomendãtnaarveMcht¡ngin2016wrd(ontvangen,in(otâal€41E000 Ditbedragis
opgonomen onder dê overige vorderingen
Het verloop vãn de voou¡ening dubieuze deb¡teuren op langlopende vorderingen is als volgt:

713

Stand per0l-01-2015
Mutãt¡es in 2015:
- Toevoeging:

- Ten gunste van het resultããt wijgevallen:
713

Stand 31-12-2015

VLOTTENDE ACTIVA

3.

31-12-2014

31-12-2015

Voor¡aden
Voorrãden

79

70

Totãal voorraden

Deze post heeft belrekk¡ng op vooÍaãd relãl¡ogeschenken
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4.

31-12-2014

31-12-2015

Vordefingen

1

Handelsdebiteúren

2

Vorderingen op groepsmaetsch en deelnemingen

3

Omzotbelasting

4

Overige vorderingen

5

Overlopende activa

2 445

2 307

l4 834

14 662

252
53 701

45624

308

486

72.261

63.642

Totaal vorderingen

De post debileuren is inclusiel de voou ¡ening dubieuze debìteuren vãn € 3 091 000 Tegen een aantãl debiteuren loopt een jurid¡sche
procedure om inning te bewrkstell¡gen Do reseryering dubieuze vorderingen heefl met name betrekking op oen vordering op Aluminium
Dellzül B V relke geheel is voozien Het betreft h¡er een vordering van voor de herslart van Klosch Alumin¡um Delfzjjl B V
Het verloop van de voouiening dubieuzo debiteuren ¡s als volgt:

1

Sland

perol-01-2015

2583

l\4utaties Ìn 2015:

590

- Toevoeging:
- Afboeking

- T€n gunsle van het resullaet vrijgevallen:
3 091

Stand 31-12-2015

2

De vorderingen op groepsmaatschapp¡jen en deelnemingen bestaan ui( de volgende rekening-courãnt v€rhoudingen:

- Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Gron¡ngen

-

Seaporls

€ 627 000

Fivelpoortcv

€ 14 014.000

-FivelpoortBeheerBv

affi

Confom d€ rekening-courant overeenkomst wrdl er rente in rekening gebracht ovor de gemiddelde stând van het rekening-courent
sãldo De renteopbrengst is verantword onder 'linanc¡ele baten en lasten' ¡n de Wins(- en- verliesrekening Op bãsis van de actuele
gronduitg¡ftes en d€ prognoses voor de komend€ jaren is in 201 1 ôen afwaardering genomên op de vordering van Fivelpoort C
m¡ljoen Voor 201 5 is er geen aanleiding tot een verdere añtâardering

3

V

van € 2

De te vordereren Omzetbelasting bestaat uit vorderingen near a¿nleid¡ng van de eengiflen over de maanden november on december

2015

4 Onder'Overigevorderingen'¡seenbedragvanruim€4l,l30miljoenopgenomendatlotenmel20lSisbetâald¡nverbandmetde
negatieve waãrde van een afgesloton derivaat croningen Seaports N V heeft geen recht van onderpand ln het hoofdstuk

'Financiele
¡nstrumenten' is deze zogenaamde Credìl Supporl Annex (CSA) verder loegelicht Verder is opgenomen onder de overige vodêr¡ngen
een vordering op de cR Hãvenschap Groningen Seãports voor de dienstonvergoed¡ng Tot slot is de veMchte aflossing van de
temijndebiteuren lerhoogte vãn in tolaal € 85 000 hieronderopgenomen

5

De post overlopende activã heeft volled¡g belrekking op vooru¡tbetaãlde kosten voor 2016

5 Liqu¡de middelen

31-12-2014

31-12-2015
0

Kas
Bank
Totaãl liquide m¡ddelên

1

20

608
1.608

21

Bankrekeningen met een posit¡ef saldo zün onder de liquid€ middelen opgenomen De bankr€ken¡ngen me( een negatief saldo zijn onder
de kortlopende schulden opgenomen De liquide middelen s(aan ter vriie beschikkìng ean de vennootschap

6. EIGEN VERMOGEN

Geplaatst aandelenkapita¡l
Sland 31-12-2014

198 058

l4utatie 2015
Stand geplaatst aandelenk.p¡t.al 3l-'l 2-2015

198.058

crcningenseâportsNV isopger¡chtopl4juni2Ol3doordecemeenschappelijkeRegelingHavenschapGroningenSeaporls(voorheen
Gemeenschãppel¡jko Rogeling Havenschap Eômshaven/Delfzijl) He( maalschappel¡jk kâpitaal bedraagt € 600 miljoen, verdeeld over 600
m¡ljoen ãandelen met een nominale marde vãn € 1 Het geplaats( kap¡tâal bedEagt bij oprichting en einde boekjaar € 1 98 058 000,
ve;deeld in 1 96 O5E OOO gewne aandelen van € 1 nominaal Volstorting van het geplaatst kap¡laal heeft plaatsgevonden door inbreng (in
natura) van de onderneming van GR Havenschãp Grcningen Seapofs

Owrlge resedes
Stãnd 31-12-2014
Bijr verdel¡ng resullãat boekjaar 2015

Stand ovedge rcsedes 3l-12-2015

nts L.Li)
31
llurlLlirÌrJ ,Ì bcil-cf
r,ur i\ir.g \JUr lil

ú,
31-12-2014

31-12-2015

Resultãat versla g,l¡ar

2 691

- Resultaat boekjaãr 2014
- Resultaat boekjããr 2015

sland rcsultaat verslaqjaar

31-1

2.6S1

3.550

2-2015

31-12-2014

31-12-2015

7. VOORZIÉNINGEN

I

Voozien¡ng groot onderhoud baggeMerk

2 Voouiening

groot onderhoud infrêslrucluur

3 Vooz¡ening gelu¡dsjsolalie

4

291
0

149

5 Voozien¡ng jubileum personeel

7 Voou¡ening deelnem¡ng Fivelpoort

'17

15 379

Vooz¡€n¡ng derivatenportefeullle

6 Vooz¡oning personele regelingen

5 081

2 900

0

0

54

53

491

0

6 149

5 697

2A121

25.122

Tolaal voouieningen

Het verloop van de voouiening€n is als volgl samengesteld:

ad

l. Vooulenlng groot onderhoud bagqeilerk
Sland per 31-'12-2014
Mulat¡es in

5 081

20151

0

- Toevoeg¡ng:

-542

- Ontrekk¡ng:
- Ten gunsle ven het resultaat vrijgevallenl

-1 639
2.S00

stand 3l-12-20'15

De voorziêning groot onderhoud baggeruerk is gevormd om de kosten voor toekomst¡g grool onderhoud baggeñerk, de berg¡ng vãn
vetouild baggersl¡b en nazorgregelingen lo kunnen dekken De vooziening is gewaardeerd oP nom¡nale wããrde Het saldo van de
voozien¡ng per 31 december 201 5 tezâmen met de toekomstige dotãl¡es zal loere¡kend zijn voor de genoemde uitgaven De regul¡ore
onderhoudibaggerkosten worden direct ten laste ven het resullaat gebracht De vrijval ten gunsle van het resullaal ¡n 2015 houdt verband
me( lagere kosten voor uitgevoerd onderhoud dan begroot ln 20'1ti zal naar veruachtur'ìg è U,bbu mln vãnull de voozlönlllg wurder¡

aangewend voor vooz¡ene uitgaven

ad 2. Voozlenlng grcot onderhoud

inf.astruduur

Stand per31-12-2014

'17

291

Mulãl¡es ìn 20'15:
- Toevoeg¡ngl
- Onllrekk¡ng
- Ten

glnste van het resultaãl wijgevallen;

405
-1 623

-694
15.379

Sr.nd 3l-12-2015

De voorzien¡ng gfool onderhoud inffaslfuctuur ¡s gevormd om de kosten voortoekomstig groot onderhoud aan onze ìnkastructuur te

kunnen dekken

toekomstige dotãl¡es zãl toere¡kend zijn voor de genoemde uilgaven. De reguliere onderhoudskosten worden d¡recl ten laste ven het
resultãat gebracht. Dê wuval len gunsle van het resultaãt hangt met name samen met de herijk¡ng van het act¡vabele¡d waarbil groot
ondefhoud voorlean wordt geãcliveerd en afgeschrev€n
ln 2016 zal naar veMachting € 4,481 mln vanu¡( de voou ¡ening worden aãngewend voor vooz¡ene uilgaven

ãd 3. Voozien¡ng gelu¡dslsolatlê
Stand per 31-12-2014
Mulal¡es in 2015:
-Toevoeg¡ngen:

f49

-Ten gunsle van he( r€sultaat vñjgevallen:

stand per 3l-12-2015

lil9
jì:,ì

Eind januari 2010 is in de Stuurgroep Geluid (Provincio,
bereikt over €en ni€lwe gelu¡dszone voor hel haven- en
geluidszone Havens/lndustrio Delf¿ljl, d¡e voldoende ruimte b¡edt ãan zowel wonen als

de nieuwe gelu¡dszone hebben de bot¡okken partijen een principeakkoord gesloten
m2 in Delf¿ijl vanâl 2010
Naar veMacht¡ng zal in 2016 geen ontlrekking plaatsv¡nden ten laste van deze vooziening

i,l

sèaþoits en sBE) een
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ad 4. Voorziening derivatenporleleu¡lle
Stand per3l-12-2014
Mulãt¡es in 2015:
-Toevoegingen:
-Ten gunste van hel resultaal vrijgevallen:
Stand pêr 31-12-2015

0

De voou ien¡n9 der¡vatenporteleuille had betrekking op het ineffeclieve deel vãn de derivatenportefeu¡lle Voor een nadere (oelichting
veMizen wij naãt het hoofdstuk'Grondslagen voor de waardering van ãct¡vã en p¿ssiva'en het hooldsl!k'F¡nanciele instrumenten' De
vooziening der¡vâtenportefeu¡lle is ¡n 2014 volledig vrijgevallen, omdât de derivatenporlefeuille venal 2 april 20,l4 volled¡g effectief is

ad 5, Voorzien¡ng ¡ubileum personeel
Stand

per3l¡2-2014

Mutâties in 20'15:
-Toevoegìng:

4

-Onttrekking:

-3
5d

Stand per 31-12-2015

Dozo vooziêning is gevomd in verband met de beteling van een jubileumuilkering

bij een dienstverband vãn 12,5,25 ol 40 iaat ln 201 5
ln2016zal
iseenbedragvan€3OO0onttrokkenaandevooz¡eningjubileumpersoneel¡nverbandmetbetal¡ngvanjubìleumuitkerìngen
naar voNechting € 1 1 000 wrden aangewend voorjubilea-uitkering

ad 6 Voorz¡en¡nq personele regel¡ngen
Sland per 3112-2014
Mutaties in 2015:
-Toevoeging:

491

-Onttrekk¡ng:

/tsl

stånd per 3'l-12-20'15

Deze voouiening is gevomd in verband meI verplichlingen aan personeel in het kader van u¡llreden wegens ziekte, toekomsl¡ge
bijdragen ¡n reintegralielrajecten lreede spoor en overige uitgestelde belon¡ngen Naar veMchting heeft € 248 000 van do voou iening
personele regelingen betrekking op een looplijd korter dãn een jâaL Het resterende deel is langloPend

ad 7. Voorzien¡ng dêelneming Fivelpoort
Stand per3l-12-2014

5 697

Mutatie ¡n 2015:
453

- Toevoeging: nogatief resultãat 201 5 deelneming

Fivelpoort
6.1¡19

Stand per 3l-12-2015

cron¡ngen Seaports N V is hoofdelijk ãansprakelijk voor de vemogenstekorlen van de deelnem¡ngen in F¡velpoort CV en F¡velpoort
Beheer BV Om deze reden is ultimo 201 5 een vooz¡en¡ng gevormd voor he( volledige vermogenslekorl van Fivelpoort CV en Fivelpoort
Beheer BV

8. LANGLOPENDE SCHULDEN

St¡nd

Stand
31-12-2014

aí-12-2r15

ODnãme

Len¡ng Gemeênschappelijk Regeling Havenschap
Groningen Seaports

22 006

0

72

iO6

33

@o'o**n'*

1 Schulden aan leveranciers

31

31-12-2015

9. KORÏLOPENDE SCHULDEN
3 413

19 646

385

465

2

Belastingen en premies soc¡ale vezekeringen

3

Pensioenpremios

a7

s6

4

over¡ge schulden

509

354

5

Ontvangen vooruilbetalingen

1 749

3211

6

Overlopende Pessivã

4 369

4 336

7

Kasgeldlening

241 000

224 700

8

L¡qu¡de middelen

I

0

399

Totaal

Depost'Sc¡uldonaanleverânciers'bestaatuittebelalenbedragenaencredileuren

256.606

251.910

Pere¡nd20l4bestonddezePostvooraluiteen

nog te betalen bijstorting in verband met de CsA

2
3
4

De schuld'Belaslingen en prem¡es sociale vezekeringen' belreft de nog le betalen eanslag loonhelfng over de maand december 2015
De schuld'Pensioenpremies'betrefl de nog tê betalen pens¡oenpremies over de maand december 2015
De posl 'Overige schulden' heefl voor het groolste gedeelte betrekking op hel vakant¡egeld en de verloluren van medewerkers van

cron¡ngen Seaporls die nog niet opgenomen zün
De post'Ontvangen vooruilbetalingên'betreft facluren welke in 2015 zijn uitgegaan maar belrekk¡ng hebben op 20't6 Verder betreft hot
belaatde opliegelden door bedrijven voor terreinen wear interesse voor is Deze betaalde opliegelden worden bij een transactìe verekend

5

De post'Overlopende passiva' bekeft fecturen d¡e in 2015 binnen zün gekomen ma¿r betrekking hebben op 20'14 Het belreft voor een
grooi deel rentelasten die Gron¡ngen Seaports NV betaãld aan de GR HavenschaP Groningen SeaPorts

ô

7 Ten behoeve van de fnancier¡ng van projecten zún kasgeldlen¡ngen opgenomen Opgemerkt djent te rcrden dât de kasgeldleningen
jur¡disch op nãam staan van GR Havenschap Gronìngen Seeports. Omdat de kãsgeldleningen en derivaten in het kader van de
vezelfstãndig¡ng in economische zin volled¡g door GR Hãvenschap Gron¡ngen Seaports z¡jn ingebracht in Groningen Seaports N V en de
u¡t de kasgeldleningen en derivaten voortvloe¡ende voor- en nadelen en ris¡co's om deze feden volledig voor reken¡ng komen van
Groningen Seaports N V en beide partijen handelen als ware de kasgeldleningen en derivatencontraclen volledig zin loe le rekenen aan
Groningen Seãporls N V , worden de kasgeldlen¡ngen wel verantwoord in de jãarrekening 201 5 van Gron¡ngen Seaports N V De
dèr¡våtèncontrâctên zijn in 20 14 juridìlch op na.m gc!ðl von Oroningcn 60opols ¡l V
Tussen de GR Havenschap cron¡ngen Seapols en croningen Seeports N V is in het kader vãn de veuelfstandig¡ng een
r 80%o borg sleât voor de
borgstellingsovereenkomst opgesteld. Hierin is vastgesteld dat de GR Haven
ports N.V. niet mogelik om
financiering (kasgeldlen¡ngon). op bêsis van deze bo¡gstellingsovereenkoms
Seaports ãangetrokken.
flnanciering aân le trekken. Om deze reden worden de kasgeldlenìngen door
Momenleol wordt gewerkt aan een volledige borgstelling zodal de kesgeldleningen juridisch oP Grcningen SeaPorts N V komen te staan
Neer veñachting zal dit per med¡o februari 20't6 worden gereal¡seerd

I

-12-2014

De bankreken¡ngen met een nega{iel saldo zijn onder de kortlopende schulden opgenomen
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Niet in de balans opgenomen verpl¡chtingen

Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen en
vorderingen vermeld waaraan Groningen Seaports voor toekomstige jaren is verbonden.

Groningen Seaports heeft contractuele verplichtingen inzake leaseauto's. Voor de
leaseauto's zijn contracten aangegaan met een gemiddelde looptijd van 60 maanden.
De jaarlijkse verplichting bedraagt gemiddeld

€ 303.000.

De lopende verplichtingen uit 2015 op projecten in uitvoering bedraagt € 16,1 miljoen

Op een aantal locaties in ons beheersgebied is bodemverontreiniging aangetroffen.
Deze gronden worden gesaneerd en tegenpartijen zijn aansprakelijk gesteld, Sanering
van gronden die in erfpacht zijn uitgegeven is een verantwoordelijkheid van de
erfpachter. In geval van faillissement bestaat het risico dat de verplichting voor
sanering van de gronden bij Groningen Seaports komt te liggen, Er kan voor dit risico
geen betrouwbare inschatting worden gemaakt.

In februari 2014 is met Novovento v,o,f. een opstalovereenkomst getekend. In

deze

overeenkomst is vastgelegd dat indien Groningen Seaports het betreffende terrein voor

andere doeleinden wenst te gebruiken, zij verplicht is tot het betalen van een
schadebedrag van maximaal € 8,5 miljoen, Deze verplichting loopt in 14 jaar lineair af
tot € 0.
FinunciëIe leuse

- Groningen

Serrporls o/s lessee

Groningen Seaports heeft als lessee financiële leasecontracten (erfpachtcontracten) voor
gronden afgesloten met Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports.
De toekomstige minimale leasebetalingen bedragen nihil.
Deze gronden zijn in eeuwigdurende erfpacht gegeven aan Groningen Seaports, tegen een

jaarlijkse erfpachtcanon van nihil waarbij het economisch eigendom bij Groningen Seaports

komt te liggen, Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports bezit
derhalve het juridische eigendom. Indien Groningen Seaports grond verkoopt gaat
gelijktijdig het economisch eigendom als het juridisch eigendom over van
Gemeenschappelijke Regeling Groningen Seaports respectievelijk Groningen Seaports naar

de nieuwe eigenaar en vervalt de erfpacht van deze grond.
)perationele leqse - Grctningen Seoports a/s

lesso

Groningen Seaports heeft als lessor operationele leasecontracten voor erfpachtgronden
afgesloten. Voor een verloopoverzicht van de in erfpacht uitgegeven gronden wordt
verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.

De toekomstige minimale leasebetalingen (erfpachtcanon) van deze contracten (niet
tussentijds opzegbaar) zijn als volgt te specificeren:
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2015
€

t2.369

1 iaar <= periode <= 5 iaar

€

45.786

Periode > 5 iaar

€

402.737

<

Periode

1 iaar

De aangegane erfpachtcontracten (leaseovereenkomsten) betreffen overeenkomsten met
een variabele looptijd. De looptijden hangen sterk af van de specifieke wensen van de
klant en variëren van enkele jaren tot meer dan 100 jaar. Jaarlijks worden leasebetalingen

ontvangen waarvan de erfpachtcanon in de contracten vastliggen. De gemiddelde
resterende looptijd van de leasecontracten per balansdatum is tot 2059, waarvan de lengte
sterk verschilt per contract,
[" i n a n ci

ë

I

e in s tr um

e

nte¡t

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij
het schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans
opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.
Groningen Seaports heeft een derivaat (renteswaps), om het renterisico af te dekken dat

uit de financieringsactiviteiten van de vennootschap. Het beleid van de
vennootschap is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve
doeleinden, De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van
ontstaat

Groningen Seaports zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico, het
valutarisico en het renterisico,
Kred¡etris¡co

Groningen Seaports handelt enkel met kredietwaardige partijen

en heeft

procedures

opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. Tevens heeft Groningen Seaports
richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling en
debiteur te beperken.

Bovendien bewaakt Groningen Seaports voortdurend haar vorderingen en hanteert de
vennootschap een strikte aanmaningsprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het

kredietrisico voor Groningen Seaports minimaal, Het maximale kredietrisico aangaande
vorderingen, liquide middelen en niet in de balans opgenomen financiële activa is

desbetreffende toelichtingen. Het maximale kredietrisico
aangaande derivaten is weergegeven onder de toelichting op de hedges. Binnen de
vennootschap zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico.
weergegeven onder

Liq

u

id

de

¡teitsrisico

Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld en door tussentijdse monitoring en
eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst, In de liquiditeitsbegrotingen wordt

rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van
bankgaranties en margin calls (uit hoofde van een afgeslote

ide

middel en waaro nder

redit Suppoft An

met

36

@ o'*'**'*

betrekking tot afgesloten derivaten. Voor een toelichting van de liquiditeitsrisico's van de
renteswaps wordt verwezen naar de toelichting op de renteswaps.
Reële waarde

De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare
marktinformatie en schattingsmethoden. De reële waarde van de renteswaps is bepaald
door een contante waarde-berekening met als disconteringsvoet de 3-maands EURIBOR,
die op 31 december 2Ol5 gelijk is aan -0,131olo.
Rente- en kasstroomrisico

Renterisico

is het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen van

een

financieel instrument fluctueert als gevolg van wijzigingen in marktrentetarieven. Het door
Groningen Seaports gelopen risico wegens fluctuaties in de marktrentes heeft voornamelijk
betrekking op de te betalen rente over de toekomstige nog op te nemen kasgeldleningen,
Groningen Seaports beheerst haar renterisico door een evenwichtig portfolio van vast en

variabel rentende leningen aan te houden. De vennootschap heeft zich ten doel gesteld
een deel van haar opgenomen leningen tegen vaste rentetarieven aan te houden, Hiertoe
heeft Groningen Seaports renteswaps afgesloten waarvan ultimo 2015 nog één actief is.

2016

Omschrijving

20L7

2018

20L9

2020

Kasgeld

36

35

31

19

4?

7-jaars lening

50

50

50

50

50

4-jaars lening

35

35

35

35

Roll-over-faciliteit 12 jaar

50

50

50

50

50

Roll-over-faciliteit 10 jaar

50

50

50

50

50

22t

220

2L6

204

t92

35

32

28

25

23

256

252

244

229

2L5

Proiectfinanc¡erino Stoomleidino

15

L4

13

11

10

Leninq GR

22

22

22

22

22

293

288

279

262

247

Subtotaal
Kasgeld in relatie tot CSA

Totale financiering onder borging

Totaal vreemd vermooen behoefte

Eind december 2014 heeft Groningen Seaports een brief ontvangen van Société Générale

waarin is aangegeven dat Société Générale voornemens is om het rentederivaat SG-4 te

In 2015 is gewerkt om het derivaat naar andere
tegenpartij over te zetten. De verwachting is dat dit voor 17 februari 2016 is
beëindigen per 77 februari 2016.

geformaliseerd, Dit betekent

dat na 17 februari

2016

de

kostprijshedge-accounting

ongewijzigd blijft.
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Zoals uit bovenstaande tabel blijkt heeft Groningen Seaports vanaf 2016 het renterisico
voor gemiddelde 84olo heeft afgedekt middels vaste leningen en het renteswaps' Dit
betekent dat over ongeveer 160lo van het vreemd vermogen de marktrente (3-maands
EURIBOR) moet worden betaald. Wanneer deze rente zal stijgen, zullen de rentelasten van

Groningen Seaports toenemen en dat indien de marktrente zal dalen, de rentelasten van
Groningen Seaports zullen afnemen, Opgemerkt dient te worden dat in bovenstaande tabel

ervan uit wordt gegaan dat het rentederivaat SG-4 per 77 februari 2016 bij een andere

partij loopt.
Í{edges

Op de renteswap wordt kostprijshedge-accounting toegepast.
Renteswap

Per 31 december 2015 heeft Groningen Seaports een renteswap uitstaan met een
marktwaarde van - C 45,77 miljoen. De renteswap is ingegaan op 2 januari 2014 en heeft
een resterende looptijd van 26 jaar.

31-12-2015 3l-12-2074
€ 45.765.257- € s2.a4a.652-

Te bet¿len Te o

Code
TRS

SocGen

€

100.oo0.000

3.49o/o

3-mnd-Euribor

De renteswap dient ter indekking van het renterisico dat Groningen Seaports loopt over de
kasgeldleningen waarvoor een variabele rente wordt betaald. De te betalen rente hangt af
van de marktrente (EURIBOR) op het moment van opname en de voor Groningen Seapofts

geldende kredietopslag. Deze kasgeldleningen hebben een gemiddelde looptijd van drie
maanden.

Het verloop van de hedge-relatie in de toekomst kan als volgt nader worden weergegeven:

300

250

200 -

150

ll ll l llllll

lll

ll l illll

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7o1s 1026 1021 2028 2029 2030 2031 2012

IDerivaat

20ll

llll

1034 203s 2036 2037 2038 2039 2040 2041

banks¿ldo/aÍschillvingeninvesteringen/leningGßenexcl

2042

CSA

-vreemdvermogenBegrot¡ng2016ind

De in de hedge-relatie begrepen (nog

te

stige nog op te
betalen renteii over
r.i I de).,toekom
I
i

nemen kasgeldleningen zijn gebaseerd op het fi nancieþl meerjarenplan 20

42 van

I
I
i
'I
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ii
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Groningen Seaports, welke ¡s vastgesteld door de directie. In het financieel meerjarenplan

zijn, mede op basis van de ervaringen van Groningen Seaports in de afgelopen jaren,
aannames gemaakt over de verwachte opbrengsten, kosten en investeringen. De in het
financieel meerjarenplan begrepen investeringen, welke bepalend zijn voor de toekomstige
vreemd vermogensbehoefte, betreffen voornamelijk geaccordeerde projecten (projecten

welke in de komende jaren zeker zullen worden uitgevoerd) en reguliere
vervangingsinvesteringen, Toegevoegd zijn de niet-reguliere vervangingsinvesteringen.
D€, in bovenstaande grafiek opgenomen/ verwachte vreemd vermogensbehoefte is
derhalve zeer waarschijnlijk en om deze reden meegenomen in de hedge-relatie'
Credit Support Annex SG-4 (margin calls)

Vanaf het moment dat de reële waarde van renteswap SG-4 meer dan

€ 7,5 miljoen

negatief is, kan de contractpartij zekerheden vereisen via zogenaamde'margin calls'. Dit
kan ontstaan als de variabele rente lager is dan de vaste rente van 3,49o/o. Wanneer de
variabele rente, gebaseerd op de 30-jaars-rente gaat dalen, moet er weer worden

bijgestort. Middels het aantrekken van vreemd vermogen heeft Groningen Seaports naar
verwachting voldoende liquide middelen beschikbaar om deze margin calls te kunnen
betalen. Op grond van de overeenkomst met Société Générale wordt bij beëindiging van
de renteswap de marktwaarde verrekend, Op grond van de afgesloten Credit Support
Annex is per ultimo 2015 € 41,13 miljoen als borg gestort bij Société Générale,
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
Bedragen in €

BEDRIJFSOPgRENOSTEN
ln het navolgendg oveulcht worden de verschlllen luss€n dg gereallseerde kosten en opbrengsten over het boekjaar20l5
vergeleken met de gerealise€rde koston en opbrengsten over het boekiaar2014

2014

2016
IO. NETTO OMZET

scheepv¡aÉbewoglngEn
Zegschopen

22sA32

Oelf¿iJl

1.373.933

1

Eemshaven

5.973.670

4.316 56'|

Totaal zeeschop.n

7

5 541 993

347.412

Blnnenschepen
Dolr¿ljl

120.062

Eemshaven

163.916

464 337

663 426

583.998

Totaal blnnenschEpsn

Ligpla¡tsg€lden
Delf¿ül

152.221

'108.835

Eemshaven

866.537

482 400

Totaal

llgpl¡¡tsgoldon

Totaål scheepvaartbowsg¡ngen

1,018.737

591.235

8.960.369

6 798,653

Schgêpvaartgerclaleerd
Kadegelden
Delf¿ljl

231.551

Eemshaven

781.005

230,709
732 589
963.299

1.012.556

Totaal kadegelden

slelgêrr , Llgpl¡al3on
ste¡gers / Llgboxen Delf¿ül
Steigers Eemshaven

50.8¡13

35 178

125.723

127 971

163 148

178.566

Retfibutle

wleropperl¡k
90 790

01.618

DelÊlll
Eemshaven
Totaal

90.790

91.618

Élflbutle waleroppewlEk

Opbrengst water en slrcom scheepvaqrt
Water levorantles Delf¿lll/ Eemshaven

9¡1.673

Stroom leveranlles D€lf¿Ul/ Eemshaven

19.88¡l

Totaal opbrcngst water en slroom scheepvaa]t

Tot¡¡l schegpvaa]tgorclaleerd

14.429
111.667

53 728

1.395.297

1.270.566

Ertpåchtopbrsngsten
lndustrielerre¡nen Delf¿ll
lnduslr¡etereln€n Eemshaven

Ter ident

Tol¡al oflpachtopbrcn galen

12.136.401

Ernst & Young

F.Fç'.F
Ès Vv" Bu¡fd¡nq a better
EiÊ6 Í¿ workinqworld

11 A35 427

P
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Bedrâgen in €

2014

2015

Tijdêliik vêrhuur
Huuropbrengst ler€inen DelÊij¡

616.983

Huuropbrengst tereinen Eemshaven

695.196

595 947
617 47

1

I

1.312.179

Totaal t¡¡del¡ike verhuur

213 418

Opl¡evergoedingen
32 827

39.375

Torrein Delfzijl

2

174.339

Terein Eemshaven
Totaal oplievergoedingen

Vergoeding oveßlag facil¡teiten

lI

036

213.714

251 E63

60.311

109 225

r3.724.606

13 409 932

Huur lander¡jen en opstallen
144 956

1Xl.719

Delfzijl

20 961

50.500-

Eemshãven

61.249

165 917

2.429

4 936

'14.717

16 9E5

Opbrêngsten (nuls)inf rastructuur

5.964 900

5 655 974

Tolaal lerrê¡nen non4ore bus¡ness

6.066.725

5 E43 613

2.¡165.016

20 924 579

32.602.011

48 249 943

Totaal huur lander¡jen en opstallen

Vent- en j¡chtvêrgunn¡ngen

Recogn¡lies (vêrgunningen)

Opbrengsten grondverkopen

TOTML NETTO OMZET

'II. OVERIGE OPBRENGSTEN

Overige opbrengsten
Werleaamheden/dienstverlening
Overige opbrengsten

Tota¡l over¡ge opbrengsten

ten behoeve van derden

2.951.U3

2 731 422

175.017

259 796

2 991 618

3.129.490

len behoeve van derden bestaat u¡t de
Het grcotsle deel ven de opbrengst vanui( wrkzaâmheden/d¡enstverìening
dienstenvergoed¡ng (20'l 5: € 2.6 mtn) relko door GR Havenschap Groningen Seaports betaãld wrdt aan Groningen Seapols NV
voor het uitvoeren vãn de publieko laken

TOlAÂL OVERIGE OPBRENGSTEN

TOTAAL

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2 991 61E

3 129.¡190

35.73I.501

5'I 241 561

4t
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Bedragen in €

LASTEN

2014

2015

BEDRIJFSLASTEN

I2. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN
Salar¡ssen
Salaf¡ssen

s.627.751

5 961 335

Secundaire kosten pefsoneel

1.121.799

5?2 033

lnacliev€n

I

Exlerne loonkosten

x.214

1'l 590

019.049

588 417
7 't33 376

7.771.812
Sociale lasleh
Pensioenlasten

752.492

ovedge soc¡ale lasten

767.386

TOTÀAL SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

m€dewerkere

20151 84

20141 83

lsktovezu¡m

2015.7

2014'.5,95%

,29o/o

837 802
708 978
1,519.879

1 546 779

9 291.69'l

I 680'155

496 432

- Prcjectnedeweúers

515285
- Oveige pêßone

-

733 5A7

els ko sle n de rd e n

726 655-

Dooúetast nâat ¡nvesteinssvojecten

1 019 049

Dêbozold¡g¡ngvandeRaadvenCommissar¡ssen(RvC)over20l5bedraagt€26500(2014:€26500)

Ditbetrefreenvergoed¡ngvoordevoorlfr€rvan

de RvC en de vooz¡lter van d€ Auditcomm¡ssie
croningen Seaports NV valt nìet onder de rêìkwjjdte van de Wet Normsdng bezoldiging Topfunclionarissen publieke en sem¡-publ¡eke seclor (WNÐ Bii
oprichü-ng von dc vcnnooteohop ¡n ?013 io mot do boctuurdor oopcrall algôsproken d¿t hij vriiwill¡g zijn bozoldigin0 zal hênÊrkên lnl dc nnrmân vân rlc

opdatmomentvigerendoWNT-wetgeving

lnconcretobetekentditdatzijnbezoldìg¡ngbevrorênisophetniv€auull¡mo20l3

Pens¡oehen

s

perìode betrekking hebbende premiebÜdregsn in dìe per¡ode ten leste van het resultaat gebracht

I3. AFSCHRIJVINGEN
4 154 186

4 0øs 737

Grond€n en leÍe¡nen

Bedrijbg€bouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige

werken

201 780

198 193

1 470 627

1 090 066

877 300

846 ô56

Overiqê matêriele vaste acliva

6 319 745

6.605.000

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN

14. OVERIGE KOSTEN

core businoss gerelateerde kosten

Prc¡€ct- sh lEnsãct¡egerelaleerd€

koslen

bûdragen
kosten

'1.431.528

1 802 040

7X5,213

13 603 391

15 405 431

2,166.741

f olããl pre¡ect- en lransactiegerelaleerde kosten
Do projectgerclale€rde
projectvoorbereldende
be innsacliegerelalee
kostprijs van de grond

1 035 04'l

1.0't5.29'l

lotaal core business gerelateerds koslen

Transact¡egerelateerde

30 923

5 400

Onlwikkel¡ng projecten

Projectgêrelateêrde

1 004 119

1.009 890

Market¡ng en P R

sedimentmenagement en onder¿oekskoslên voor project€n in de
bijdragen beken het name kosten voorwon¡ngbouwjsolalie,
fase
rde koslen bstr€ ft met name de koslprijs van de gronden die n het boekjaar ¿jn vs rkocht Voor 20 1 4 betÍof het met n ame de
d¡e ean Googlo is verkochl
¡
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Baggerkosten

2.813.205

2 978 020

ondeùoud inlrastructurele werken

1.503 250

'I 566 282

556

Beheerskoslen

l8l

763 374

lol¡al slruclurelê onderhoudskosten

5 307 677

4.872.636

Voozieningen
Vooziening inírãskucluur
Vooziening baggerkosten

-289.334

677 977

.r.638 765

41 500

149.03t

Voozien¡ng geluids¡solatie

-1.779.068

Totaal voouieningên

719 477

Als gevolg vãn lagere aanbested¡ng voor onderhoud ten lasle van de vooziening en herijk¡ng van het ãcl¡vâbeleid heen er een wijval vanuit de
vooziening¡nfrastructuurenvooz¡eningbaggerkostenplaatsgevonden¡n2015 Tenbehoevevangelu¡dsisolal¡evoorwon¡ngrondomhet
industiegebied ¡n Delf¿ijl is in 2015 een voozien¡ng gevomd

Overlge kosten
Hu¡sveslingskosten

Kantoolkoslen
Administratìe en elgemene kosten

¡t2'1.560

434 369

690.825

805 591

218.048

267 283

1.615.620

2671 070

672.914

Kostên GR Gron¡ngen Seeporls

4 178315

3.618.965

Totaal ovedge kostên

Onder de adm¡n¡stratie en elgemene kosten is een dotatie âan de voorzien¡ng dubieuze debiteuren inbeg¡epen voor in totâal € 5s0
bedroeg de dolatie âan de vooz¡en¡ng dub¡euze deb¡leuren € 1 263 000

Onder Admin¡stratie en algemene kos(en is € 151 300 aan accounlantskosten

000 ln 2014

verantwoord De accounlantskoslen kunnen als volgt worden

verb¡jzonderd:
2U1

5

EY

ondeuoek van de jaarrekening:
Adv¡esd¡ensten

135 800
15 500

op Íiscaal terre¡n

151 300

2011
EY

onderzoek van de jããrrekening:

88 000
12 900
100 900

De Kosten cR Gron¡ngen seaporls bestaan uit rente deelnemers 2013 tot en met 2015, accounlantskoslen en peßonele ¡nhuur ln 2015 is beslolen dãt
Gron¡ngen Seãporls NV deze kosten vanâf hot moment ven vezelfstandiging draagt

TOfAAL OVERIGE KOSTEN

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

15.

133

26 645 941

25.790.825

41 645 841

RESULTMT OEELNEMINGEN

Aandeel ln resultaãt deelnem¡ngen:
RSCG (Gron¡ngen Ra¡lport)
Fivelpoort

cV

TOTAAL RESULTAAT DEELNEMINGEN

171 392

151 286

-452 548

-799 476

-281.156
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I6. FINANCIËLE BAIEN EN LASTEN
Flnânclëlê b.têñ
506 167

262.183

Renle div€rsen

506 167

2A2.163

Fln¡nclåls la¡len
3.731.660

Rente kasgeldlen¡ngen
Vrijvel vooziening derivatenporlefoullle

-4 894 496
620 905

0

-660.2'16

-660.218

Rente lenlng Groningen Seaporl Gèmeenschappelûke Regeling
Safe harbour premie croningen Seaporls cemeenschappei¡jk Regeling

-'1 82S

-1.079.600

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Een deel van de belaalde r€nt€ is als bouwente aan eên âanlal prcjecten toeggrekend en geacl¡veerd De loeger€k€ndo

bouwnte

600

4.371.i176

â

s.109.293

.6257 240

7e3 407

is gebaseerd

ophetmrkellJkb€lâalderenteendecumulat¡evelnvesleringindeprcj€ct€n
Voor20'lSgaathetomeenrêntepercentagsvan'1,64% waarbij
€ 2EE 000 ¡s geboekt als bouwenle. Oê overige belaalde rente iB len lâst€ gobracht vsn hel resullaat.
De Safe harbouw premi€ h6€ff belrckk¡ng op de aan GR Havenschâp Grcnlngen Seaports betaalde vergoed¡ng voorde verkregen borgstell¡ng
voor de financiering op basis van de algesloten borgstellingsovereenkomsl tussen GR Havensch8p Grcningen seaports en Groningen Seaporls NV,
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Onde¡tekening van de jaarrekening
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Overige gegevens

Sta tutq

ire win s tb es tem mi n g sr eg el ing

De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig aÉikel 26 van de statuten, Daarin is
bepaald dat het resultaat ter beschikking staat van de algemene vergadering'
Voorstel wínstbestemming

2 01

5

€ 3.549.796 toe
voegen aan de overige reserves ter aanwending van nieuwe investeringen

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om het resultaat ad.

te
in

haveninfrastructuu r.
Gebeurteníssen nq bqlansda tum

Na 31 december 2015 hebben zich de volgende gebeurtenissen voorgedaan

welke

belangrijke financiële gevolgen hebben voor Groningen Seaports:

Er bestaat het voornemen om Fivelpoort CV en Fivelpoort Beheer BV te liquideren'
onder voorbehoud van goedkeuring door de AvA. De Raad van Commissarissen heeft
het voorstel goedgekeurd. Groningen Seaports zal de voorraad uitgeefbare gronden
overnemen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Verslag van Raad van Commissarissen

Inleiding
De RvC heeft kennis genomen van het verslag van de directeur over het boekjaar 2015. De
jaarrekening is door EY gecontroleerd en op 28 januari 2016 van een goedkeurende
controleverklaring voorzien. De RvC adviseert de aandeelhouder de jaarrekening 2015 vast
te stellen en decharge te verlenen aan de directeur.

Strategie en toezicht.
De RvC houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in
de vennootschap en staat de directeur en het management met raad ter zijde. De RvC richt
zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap. De RvC neemt
daarbij ook in aanmerking de maatschappelijke aspecten die voor de organisatie relevant
zijn. De wijze waarop de RvC haar taak uitoefent is vastgelegd in de statuten van Groningen
Seaports en het door de aandeelhouder vastgestelde Reglement van de RvC.

Samenstelling en taakverdeling van de RvC
De RvC bestaat uit vijf leden. Op 2 juli 2015 heeft de Algemene vergadering van
Aandeelhouders ontslag verleend aan mw. Y.P. van Mastrigt, vanwege beëindiging van de
functie als gedeputeerde van de provincie Groningen, en dhr. E.A. Groot, vanwege
beëindiging van de functie als burgemeester van Delfzijl.
De Algemene vergadering heeft, eveneens op 2 juli 2015, onder bindende voordracht van de
provincie Groningen, en conform de daartoe geformuleerde kwaliteitseis zoals die in de
statuten voor de eerste vier jaren van de N.V. is geformuleerd, dhr. Staghouwer benoemd als
commissaris. De positie die onder bindende voordracht van de gemeente Delfzijl kan worden
vervuld in de RvC is vooralsnog vacant. Statutair is bepaald dat ook in geval van een
vacante positie de RvC kan besluiten als ware hij volledig.
De huidige verhouding man / vrouw is 3 mannen en 1 vrouw.
De RvC bestaat uit de volgende leden:
De heer H. (Henk) Staghouwer (voordracht Provinciale Staten Groningen)
mevrouw M. (Marijke) van Beek (voordracht Raad van Eemsmond)
de heer H. (Herman) Roose (voordracht Ondernemingsraad)
de heer L.C. (Bert) Bruggeman.
Binnen de RvC bekleedt de heer Bruggeman de functie van voorzitter. De RvC wordt
ondersteund door de secretaris van de vennootschap, dhr. R.O. (René) Genee.
Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaren. Ze kunnen één maal
worden herbenoemd. De RvC heeft een rooster van aftreden vastgesteld en dit ter informatie
aan de Algemene vergadering aangeboden. In dit rooster wordt, rekening houdend met het
gegeven dat meerdere commissarissen gelijktijdig zijn benoemd, de mogelijkheid geschapen
om commissarissen in de tijd gespreid te laten aftreden.

De RvC heeft een nieuwe profielschets opgesteld waaraan (toekomstige) commissarissen
dienen te voldoen. Deze profielschets is op 2 juli 2015 door de Algemene vergadering
vastgesteld.

Nevenfuncties en scholing
De leden van de RvC vervullen een reeks nevenfuncties. Deels zijn dat functies die ze vanuit
hun hoofdwerkzaamheden op formele grond verrichten, overige nevenfuncties worden
vervuld vanuit diverse motieven, zoals de wens specifieke deskundigheid in te brengen of
maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Een volledige lijst van nevenfuncties is
Als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Teneinde accuraat en up-to-date de
toezichthoudende functie te kunnen blijven vervullen hebben diverse leden van de RvC in
het kader van permanente educatie bij- en nascholingsactiviteiten verricht.

Vergaderingen
De RvC is in 2015 vijf keer in vergadering bijeen gekomen. Bij de reguliere vergaderingen is
de directeur aanwezig. Conform de statutaire bepalingen daaromtrent heeft de RvC
(voorgenomen) directiebesluiten die niet reeds eerder middels vigerende begroting en
bedrijfsplan waren goedgekeurd beoordeeld en goedgekeurd. Specifiek ging het daarbij om
een nieuw investeringsproject, de 30-bar stoomleiding, het onderbrengen van vóór de
verzelfstandiging besloten projecten in een zelfstandige financiering en om novatie van het
rentebeheersingsinstrument.
De RvC heeft in de vergaderingen middels goedkeuring van periodieke financiële
rapportages controle en toezicht gehouden op het gevoerde financiële beleid. Als basis voor
het toezicht over de komende jaren heeft de RvC de begroting over 2016 en het bedrijfsplan
voor de jaren 2015-2019 goedgekeurd. Verder is de aandacht van de RvC uitgegaan naar
het goed vormgeven van de RvC nu en in de toekomst, onder andere middels het vaststellen
van een rooster van aftreden en middels het opstellen van een profielschets welke
vervolgens is vastgesteld door de aandeelhouder.
Voorts is aandacht uitgegaan naar:
• rendementseisen op projecten
• deelnemingen
• governance Groningen Seaports NV
• relatie Rijks Universiteit Groningen
• sponsorbeleid
• diverse commerciële transacties
• samenwerking Nederlandse zeehavens
• monitoring Havenvisie 2030
• Fivelpoort CV en Fivelpoort Beheer BV

Overleggen
In de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 2 juli 2015 is door de aandeelhouder
de jaarrekening over 2014 vastgesteld en is over dat boekjaar decharge verleend aan RvC
en directeur.

Verder zijn de voorzitter van de RvC alsmede de voorzitter van de auditcommissie op
uitnodiging aanwezig geweest bij, en hebben als zodanig deelgenomen aan, vergaderingen
van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen
Seaports. In deze AB-vergaderingen werd besloten over het stemrecht van de
Gemeenschappelijke Regeling als (enig) aandeelhouder van de vennootschap. Tevens zijn
de DB-leden van de Gemeenschappelijke Regeling op uitnodiging aanwezig geweest bij
enkele informele overleggen van RvC en directeur. De voorzitter van de RvC heeft een
evaluatief gesprek gevoerd met de voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling, waarbij
de voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling sprak namens de aandeelhoudende
partij in de vennootschap. De voorzitter van de RvC heeft regelmatig voortgangs- en agenda
overleggen gevoerd met de directeur. Ook heeft de voorzitter van de RvC op incidentele
basis individuele gesprekken gevoerd met MT-leden. Tevens hebben de voorzitters van de
RvC en van de auditcommissie overleg gehad met de Ondernemingsraad van de
vennootschap.

Commissies
In lijn met de gedachten rond professionalisering van intern toezicht en uitvoering van de
governance-richtlijnen functioneert binnen de RvC een auditcommissie conform een door de
RvC vastgesteld reglement. De auditcommissie heeft een adviserende functie voor de RvC.
Leden van de auditcommissie zijn de heer Roose en, tot zijn uittreden, de heer Groot,
waarbij de heer Roose de voorzittersfunctie vervult. In de 2e helft van 2015 heeft mw. van
Beek de vacante positie in de auditcommissie waargenomen. De auditcommissie ziet toe op
interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door de
directeur en op de rol van de interne auditfunctie. Ook let de auditcommissie erop dat de
aanbevelingen van accountant worden opgevolgd en beoordeelt de commissie het beleid
m.b.t. ICT. In 2015 heeft de auditcommissie zes keer vergaderd en daarin diverse
rapportages en voorgenomen transacties besproken, alsmede de begroting en het
bedrijfsplan. Tevens heeft de auditcommissie overlegd met de accountant.

Zelfevaluatie en jaargesprek directeur
Eveneens in lijn met de governance-richtlijnen is de RvC in september voor een zelfevaluatie
bijeengekomen. De RvC heeft zijn eigen functioneren kritisch beschouwd, mede in het licht
van de verwevenheid met de hoofdfuncties van de RvC-leden die op basis van een bindende
voordracht zijn benoemd. Op basis van input vanuit de gehele RvC hebben de voorzitter en
een lid van de Raad het jaargesprek met de directeur gevoerd.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Groningen Seaports N.V. is in 2015 in de vergaderingen van de
RvC niet als onderwerp behandeld. Omdat Groningen Seaports met de verzelfstandiging de
CAO van het Havenbedrijf Rotterdam heeft overgenomen was een nadere bespreking van
het beloningsbeleid niet nodig of urgent. Wat de beloning van de leden van de RvC
zelf betreft, vermelden we dat de bezoldiging van de commissarissen Bruggeman en Roose
valt binnen de normen van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT). Deze norm geldt overigens niet voor Groningen Seaports N.V.,

maar wordt wel gehanteerd. De commissarissen die vanuit de participanten in de
aandeelhouder zijn geïnstalleerd verrichten hun taken onbezoldigd.

Dankwoord
De RvC bedankt de medewerkers en leiding voor het vele werk dat in 2015 met succes is
verricht. De gesprekken die de leden individueel of als RvC hebben gevoerd in de
organisatie zijn open en transparant geweest. Veel aandacht is daarbij besteed aan een
robuuste en toekomstbestendige financiële basis onder de jonge vennootschap. De RvC wil
zich met de organisatie richten op een toekomst waarin met vertrouwen wordt gewerkt aan
realisatie van de doelstellingen van Groningen Seaports N.V..
Bert Bruggeman
Voorzitter Raad van Commissarissen Groningen Seaports N.V.

Lijst van nevenfuncties leden Raad van Commissarissen 2015

Dhr. Bert (L.C.) Bruggeman
• voorzitter Raad van Toezicht Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar/Den Helder
• voorzitter bestuur Noorderzon Festival Groningen
• vicevoorzitter raad van toezicht Wageningen University and Research
• lid Raad van Toezicht GGz-organisatie Stichting Dimence Groep Deventer
• lid Raad van Commissarissen Maastricht Health Campus
• advieswerkzaamheden

Dhr. Herman (H.) Roose
• Chief Project Officer (CPO) Central Industry Group NV (vanaf oktober 2015)
• CEO Bakker Logistiek Groep (tot juli 2015)
• lid Raad van Advies H&S Groep
• lid Raad van Commissarissen Partner Logistics Europe
• voorzitter Raad van Commissarissen Sent Waninge Holding BV (tot november 2015)
• bestuurslid Stichting Drenthe Kunst Cultuur & Natuur

Dhr. Henk (H.) Staghouwer
• gedeputeerde provincie Groningen
• lid Noordelijk Overleg Landelijk Gebied
• lid Noordelijk landbouwberaad
• lid van de herinrichtingscommissie Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën
• voorzitter Stuurgroep Agenda van de Veenkoloniën
• lid regiegroep innovatie Veenkoloniën
• lid IPO-bestuursadviescommissie Vitaal Platteland
• lid IPO-bestuurscommissie Duurzame Ontwikkeling en Waterbeheer
• lid IPO-Comité van Toezicht EU-POP
• lid dagelijks en algemeen bestuur Waddenfonds
• voorzitter platform Economie en Ecologie in balans
• lid Regie College Wadden (RCW)
• lid Stuurgroep Waddenprovincies
• lid opdrachtgeverschap Waddengebied
• lid Stuurgroep Integraal Managementplan Eems-Dollard
• voorzitter International Wadden Sea Forum
• lid Klankbordgroep Nationaal Park Lauwersmeer
• plaatsvervangend lid dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
• plaatsvervangend lid algemeen bestuur SNN
• lid bestuurscommissie SNN Stedelijke Ontwikkeling en Milieu
• plaatsvervangend lid bestuurscommissie SNN Economische Zaken
• lid van de raad van commissarissen NW Waterbedrijf Groningen
• lid van de raad van commissarissen Groningen Seaports NV
• voorzitter stuurgroep Blauwestad
• voorzitter Provinciaal Netwerk Landelijk Gebied
• lid Raad van Advies Waddenzeehavens

• voorzitter Stichting landinrichting en bodemverontreiniging
• lid bestuur Huis Nederlandse Provincies
• lid Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
• lid Comité van de Regio’s (Europese Unie)

Mw. Marijke (M.) van Beek
• burgemeester gemeente Eemsmond
• voorzitter Bestuurlijk Waddenzeeoverleg CRW
• voorzitter KNRM, plaatselijke commissie Eemshaven
• vicevoorzitter Lokale Driehoek Burgemeesters, Politie en Openbaar Ministerie
(Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en Ten Boer)
• voorzitter Stuurgroep Economische Zaken, Infra en Arbeidsmarktbeleid (DEAL)
• voorzitter Stuurgroep Economie en Arbeidsmarktbeleid (G11)
• voorzitter Stuurgroep Breedband
• voorzitter Werkorganisatie VTH DEAL
• lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
• lid Raad van Advies Stichting Eemsdeltagreen
• lid Regionaal College Politie
• lid Bestuurlijke Stuurgroep NCG
• lid AB G11-gemeenten
• lid Stuurgroep IABR
• lid Bestuur Stichting Discriminatie Meldpunt Groningen
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Onderwerp: Invulling positie commissaris GSP NV
Inleiding
Op 24 februari 2016 heeft het Dagelijks Bestuur een brief ontvangen van de gemeente Delfzijl met het
verzoek het Algemeen Bestuur van de GR voor te stellen om in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van GSP NV de stem zodanig uit te brengen dat het mogelijk is om een commissaris
op voordracht van de gemeente Delfzijl te benoemden in afwijking van de kwaliteitseis
overeenkomstig artikel 17.4 lid 2 van de Statuten van de NV.
Nadere toelichting op het verzoek.
Door het vertrek van de heer E. Groot als burgemeester van Delfzijl is de positie van commissaris in
de NV Groningen Seaports vacant geworden. Overeenkomstig artikel17.4 lid 2 van de Statuten van
de NV dient het college van Delfzijl vervolgens een voordracht te doen voor een nieuwe commissaris.
Aan deze voordracht is een kwaliteitseis verbonden. Deze houdt in dat (voor de twee gemeenten
Delfzijl en Eemsmond) uitsluitend burgemeesters en/of wethouders kunnen worden voorgedragen
voor deze positie. Statutair is het echter ook mogelijk, overeenkomstig artikeI17.7, om van deze
kwaliteitseis af te wijken en te opteren voor een andere, onafhankelijke, wijze van invulling. De
Algemene Vergadering van Aandeelhouders dient hiermee wel in te stemmen.
Het college heeft twee hoofdargumenten om te kiezen voor een onafhankelijk commissaris:
1)
de bij de verzelfstandiging van GSP gekozen lijn de NV als een bedrijf te laten functioneren
wordt het meest gediend door invulling door een onafhankelijk commissaris.
2)
de rollen van een gemeentebestuurder en commissaris in één persoon kunnen in de praktijk
conflicteren.
Na de uitspraak van het Algemeen Bestuur zal de gemeente in overleg met de Raad van
Commissarissen komen tot een bindende voordracht.
Overweging
De lijn van de gemeente Delfzijl past in de lijn van de ontwikkeling van GSP na de verzelfstandiging.
Volgens de statuten is er sprake van een bindende voordracht. Indien het AB/AvA instemt met het
terzijde stellen van de zogenaamde kwaliteitseis, kan een bindende voordracht van het college van
Delfzijl alleen ter zijde worden geschoven indien niet voldaan wordt aan de uitsluitingsgronden, zoals
deze bij de verzelfstandiging zijn omschreven, te weten:
1. persoon mag niet in dienst zijn van de nv
2. persoon mag niet in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij
3. persoon mag geen bestuurder zijn of in dienst zijn van een werknemersorganisatie, welke
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor
genoemde personen
4. (plaatsvervangende) leden van het dagelijkse bestuur of van het algemeen bestuur van de GR
Tevens moet de voorgedragen persoon voldoen aan het (bij de verzelfstandiging) opgestelde profiel.
Het AB zou op basis daarvan de vertegenwoordiger in het AvA nu al het mandaat kunnen geven om in
te stemmen met de bindende voordracht.

Gemeenschappelijke Regeling
Ook in de gemeenschappelijke regeling zelf is een clausule opgenomen voor een dergelijk verzoek. In
artikel 15.4 staat dat het algemeen bestuur beslist over de wijze waarop door de voorzitter het
stemrecht op de aandelen in Groningen Seaports NV zal worden uitgeoefend. Besluiten over de
uitoefening van het stemrecht in verband met het aantal, de aanbeveling, benoeming of voordracht
door de GR van een commissaris in Groningen Seaports NV en al hetgeen overigens ter
besluitvorming van de algemene vergadering van Groningen Seaports NV is aangaande een
commissaris in Groningen Seaports NV en de raad van commissarissen in Groningen Seaports NV,
kunnen uitsluitend genomen worden indien tenminste 1 AB lid van iedere participant voor stemt.
Daarnaast geldt vanzelfsprekend ook het reguliere stemgewicht.

Voorstel:
1. In te stemmen met de afwijking van de kwaliteitseis voor de commissaris van de gemeente
Delfzijl en het college van Delfzijl hierover schriftelijk te informeren;
2. In het AvA de stem zodanig uit te brengen dat ingestemd wordt met de bindende voordracht
van het college van Delfzijl.
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Gemeente

Gemeentebestuur

Delfzijl
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijk regeling
Havenschap Groningen Seaports
Postbus 20004
9930 PA DELFZIJL

Datum
Zaaknummer
Ons kenmerk
Behandeld door
Betreft

24 februari 2016
Z-16-065492
FIN/45137
Dhr. H. Beukert, telefoon (0596) 63 91 33
Invulling positie commissaris GSP NV

Geacht bestuur,
Door het vertrek van de heer E. Groot als burgemeester van Delfzijl is de positie van commissaris in
de NV Groningen Seaports vacant geworden. Overeenkomstig artikel17.4 lid 2 van de Statuten van
de NV dient ons college een voordracht te doen voor een nieuwe commissaris. Aan deze voordracht
is een kwaliteitseis verbonden. Deze houdt in dat (voor de twee gemeenten Delfzijl en Eemsmond)
uitsluitend burgemeesters en/of wethouders kunnen worden voorgedragen voor deze positie. Statutair
is het echter ook mogelijk, overeenkomstig artikeI17.7, om van deze kwaliteitseis af te wijken en te
opteren voor een andere, onafhankelijke, wijze van invulling. De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders dient hiermee wel in te stemmen.
Ons college wil graag opteren voor invulling door een onafhankelijke commissaris. Hiervoor hebben
wij een aantal argumenten:
1) de bij de verzelfstandiging van GSP gekozen lijn de NV als een bedrijf te laten functioneren
wordt naar ons inzien het meest gediend door invulling door een onafhankelijk commissaris.
Bij de verzelfstandiging is dit door de deelnemende partijen ook overwogen en is de intentie
uitgesproken hier uiterlijk 2017 invulling aan te geven. De statuten bieden daarvoor ook de
mogelijkheid;
2) de rollen van een gemeentebestuurder en commissaris in één persoon kunnen in de praktijk
conflicteren. Dit achten wij onwenselijk.
De belangen van de gemeente Delfzijl worden, zoals voorzien bij de verzelfstandiging, voldoende
gewaarborgd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en het (dagelijks en algemeen)
bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Overigens gaan wij ervan uit dat ook de andere
participanten in de gemeenschappelijke regeling uiterlijk vier jaar na oprichting van de NV ook zullen
opteren voor onafhankelijke invulling van de Raad van Commissarissen.
Samenvattend verzoeken wij u de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Groningen
Seaports NV voor te stellen de in artikel 17.4 van de Statuten genoemde kwaliteitseis zoals hierboven
beschreven, terzijde te stellen zoals geformuleerd in artikel 17.7 en ons hiermee de ruimte te geven
om een onafhankelijk commissaris voor te dragen.
In

q0erleg ~et de Raad van Commissarissen

lien wij daarna een voordracht doen voor een nieuwe

corm'fsans.
H

ga htend,

de heer G. Beukema
bur emeester
Gem e te
Ifzijl, Johan van den Kornputplein 10, Postbus 20000,9930 PA Delfzijl
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1 Bekrachtiging geheimhouding.pdf

Voorstel aan Algemeen Bestuur / Aandeelhouder
Datum AB-vergadering:
Voor akkoord
Secretaris:

25 april 2016

Nummer:
Datum
8 april 2016

A.A. Swart

Paraaf

Onderwerp: bekrachtiging geheimhouding stukken
Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd geheimhouding van de
documenten rondom de besluitvorming herfinanciering Groningen
Seaports N.V. te bekrachtigen.

Het betreft de volgende documenten:
-

Voorstel aan het AB/AvA inzake de lange termijnfinanciering
en de daarbij behorende bijlagen:
1. Voorstel aan de aandeelhouder
2. Overeenkomst houdende volledig geborgde financiering
3. Overzicht projecten die door de GR voor 14 juni 2013
geaccordeerd zijn
4. Treasurystatuut Groningen Seaports N.V.
5. Toelichting voor Raden en Staten

Toelichting:

Op 12 februari 2016 heeft er een niet openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur plaatsgevonden. In deze vergadering is besproken
op welke wijze de GR haar stem als aandeelhouder in de AvA uit zou
moeten brengen. Aan deze beraadslaging lagen diverse stukken ten
grondslag die bedrijfsgevoelige informatie bevatten. In het belang van
de bedrijfsvoering van de Groningen Seaports wordt u derhalve op
grond van artikel 23 lid 2 van de Wet op de Gemeenschappelijke
Regelingen, alsmede art 10 van de Wet openbaarheid van bestuur
verzocht de geheimhouding van deze stukken te bekrachtigen. De
geheimhouding hiervan vervalt, zodra tot opheffing hiervan door u
wordt besloten.

Beoogd effect:

Financiële risico’s voor zowel de NV als de GR en daarmee de
participanten aanvaardbaar houden.

Financiën:
Bijlage(n):

N.v.t.
Geen
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