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Delfzijl, 11 april2019

Geachte leden van Provinciale Staten,

Op grond van artikel 31.1 van de Gemeenschappelijke Regeling Groningen Seaports, biedt
het Dagelijks Bestuur u hierbij de door de registeraccountant gecontroleerde rekening over
het afgelopen boekjaar aan.

Bij het opstellen van de jaarrekening is ervoor gekozen om vast te houden aan de opbouw
van voorgaande jaren. Daarmee wordt de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren vergroot.
Tevens voldoet de indeling aan de BBV en wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van de
verslaglegging.

Het resultaat over 2018 bedraagt € 0,00. Dit komt overeen met de begroting voor 2018.

Uit de jaarrekening blijkt dat de beheerskosten lager zijn uitgevallen dan vooraf verwacht. De
inschatting dat verdere verzelfstandiging extra kosten met zich meebrengt is achteraf voor
2018 meegevallen. Tevens zijn de financiële baten lager uitgevallen doordat de safe harbour
premie is berekend over een lager bedrag aan gewaarborgde leningen.

Vervolgprocedure
Door toezending van dit document, brengen wij u in de gelegenheid om eventuele gevoelens
en bezwaren tegen de jaarrekening kenbaar te maken aan het Alqemeen Bestuur. De
definitieve vaststelling van de jaarrekening wordt dan voorzien in de vergadering van ons
Algemeen Bestuur op 27 juni van dit jaar.

Om uw eventuele gevoelens en bezwaren mee te kunnen nemen in de definitieve
besluitvorming, dient uw reactie voor 1 juni aanstaande door de secretaris van het Algemeen
Bestuur te zijn ontvangen.

U kunt deze digitaal sturen naar a.swart@groningen-seaports.com.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur,
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