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in vervolg op uw werkbezoek aan MartiniPlaza in maart 2018 informeren wij 
u in deze brief over de twee nog openstaande zaken met betrekking tot 
MartiniPlaza zoals die ook op uw LTA staan, te weten: 
- de positionering van het vastgoed; 
- de governance. 

Op grond van nota Verbonden Partijen is het college bevoegd om over deze 
onderwerpen te besluiten. Gezien uv\ intensieve betrokkenheid op dit 
comple.xe dossier de afgelopen Jaren stellen w ij u graag in de gelegenheid om 
uw eventuele wensen en bedenkingen over de door ons gekozen 
uitwerkingsrichting te geven. 

Ook ontvangt u bij deze brief de Jaarrekening 2017 van MartiniPlaza. Het 
nieuw ingezette beleid heeft voor het derdejaar op rij tot een positief resultaat 
geleid. 

1. Alaehele context 
Enkele Jaren geleden is MartiniPlaza op de politieke agenda gekomen 
vanv\ege forse en onvoorziene verliezen, en vanwege de omvang van hel 
achterstallig onderhoud aan het pand en de installaties. De rol en de 
communicatie door de toenmalige directie van MartiniPlaza omtrent deze 
kwesties heeft er toe geleid dat de toenmalige directie en de Raad van 
Commissarissen hun werkzaamheden hebben neergelegd. Aansluitend is een 
nieuwe directeur aangetrokken in de persoon van de heer W.J. de Kok. 
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Uw raad heeft op basis van het rapport van ingenieursbureau 
Draaijer+partners in totaal € 12 mio beschikbaar gesteld voor het wegwerken 
van het achterstallig onderhoud. Deel 1 hiervan (MJOP-1) is medio 2017 
afgerond; deel 2 (MJOP-2) wordt uitgevoerd gedurende medio 2017 - eind 
2019. Wij hebben u daarover in onze vorige brief geïnformeerd. 

Verder hebben de bureaus LAgroup en PBLQ onderzoeken uitgevoerd naar 
de toekomst van MartiniPlaza. LAgroup heeft zich geconcentreerd op de 
stadsbrede podiumkunsten in Groningen en de rol van MartiniPlaza 
daarbinnen; PBLQ heeft zich geconcentreerd op de governance van (OPSB 
en) MartiniPlaza. Hieruit kwamen adviezen voort op het gebied van de 
governance en op het gebied van de positionering van het vastgoed in relatie 
tot de exploitatie. 

Beide onderwerpen, vastgoed en governance, zijn nu nader uitgewerkt en 
lichten wij hierna toe. De voorstellen zijn getoetst en uitgewerkt door de 
stadsadvocaat en zijn eerder mondeling aan de orde gekomen bij uw bezoek 
aan MartiniPlaza in maart 2018. 

2. Positionering / veiligstelling vastgoed in relatie tot de exploitatie 
a. Vastgoed 
In haar eindrapport heeft PBLQ geadviseerd een functiescheiding aan te 
brengen tussen de exploitatie van het gebouw en het eigenaarschap daarvan. 
Het primaire doel achter dat advies was het veiligstellen van het gebouw voor 
de gemeente in geval van een mogelijk faillissement van MartiniPlaza B.V.. 
Mocht dat op enig moment aan de orde zijn, dan zou namelijk alles, inclusief 
gebouw en de installaties, vervallen aan de curator. 

In de nu bestaande constructie is het pand niet bezwaard met enig 
hypotheekrecht of andere rechten waardoor het, in geval van faillissement, 
volledig uitwinbaar is voor de gezamenlijke crediteuren. Het pand wordt dan 
aan de hoogste bieder verkocht en het is maar de vraag wat er dan mee gaat 
gebeuren. Een nadere veiligstelling van het vastgoed voor de gemeente is dus 
van belang. 

Na intensief overleg tussen MartiniPlaza en het gemeentelijk vastgoedbedrijf 
is gebleken dat de overdracht van het pand en de installaties aan het 
gemeentelijk vastgoedbedrijf een zeer complexe opgave is. Met name het 
vaststellen van de demarkatielijnen tussen verhuurder en huurder blijkt zeer 
arbeidsintensief en niet kostenefficiënt, en op vele onderwerpen uiteindelijk 
toch poli-interpretabel. 
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Zo mag er bijvoorbeeld in geval van calamiteiten tijdens een voorstelling 
geen misverstand bestaan over wie de op dat moment noodzakelijke 
interventies moet plegen. Ook mag er geen onzekerheid bestaan over de 
beschikbaarheid van personeel en mogen (raam)contracten van het 
gemeentelijk vastgoedbedrijf een snelle interventie niet onnodig vertragen. 

Wij kiezen dan ook bewust voor de constructie zoals hier beschreven opdat 
MartiniPlaza rechtstreeks kan intervenieren. Op deze manier houdt zij zelf de 
regie op het (dagelijks) onderhoud en upgrading en is zij niet afhankelijk van 
de begroting en/of strategie van het gemeentelijk vastgoedbedrijf. 

Wij hebben in overleg met de stadsadvocaat gezocht naar de meest praktische 
manier de scheiding tussen verhuurder en huurder vorm te geven. Wij zijn 
voornemens dat te doen door de oprichting van een nieuwe B.V. 
(MartiniPlaza Vastgoed B.V.) waarin wij het gebouw en de installaties 
onderbrengen. De exploitatie blijft dan achter in MartiniPlaza Exploitatie 
B.V.. 

Bij een scheiding tussen het eigenaarschap van het gebouw in een separate 
B.V. (MartiniPlaza Vastgoed B.V.) en de exploitatie daarvan door de huurder 
MartiniPlaza Exploitatie B.V. wordt de zekerstelling voor de gemeente 
gerealiseerd. De gemeente is / wordt aandeelhouder en dus eigenaar van beide 
B.V.'s. Wij volgen daarmee de kern van het advies van PBLQ en 
maximaliseren de informatiepositie van uw raad. 

b. Hypothecaire lening 
Teneinde de zekerstelling te maximaliseren zijn wij voornemens de bestaande 
lening van de gemeente aan MartiniPlaza B.V. aan te vullen met een 
hypothecaire zekerheidstelling ten gunste van de gemeente. 

Voor het te volgen stappenplan verwijzen wij u naar de bijlage van de 
stadsadvocaat. 

3. Governance 
Advies PBLQ 
Als borging op de functiescheiding tussen vastgoed en exploitatie dienen 
heldere afspraken te worden gemaakt over de governance. PBLQ heeft 
destijds geadviseerd MartiniPlaza B.V. om te vormen tot een stichting met 
een Raad van Toezicht. Dit advies was vooral ingegeven door de toen 
bestaande onzekerheid rondom mogelijk ongeoorloofde staatssteun. 
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In de praktijk is echter gebleken dat dat niet aan de orde is. Daarom zijn wij 
voornemens de huidige B.V. vorm te handhaven, en wel om de volgende 
redenen. 

Gewijzigde koers 
In de toenmalige situatie lag de nadruk van de activiteiten binnen 
MartiniPlaza meer op cultuur. Inmiddels is onder de nieuwe directeur een 
andere, bredere koers ingezet en is er sprake van duidelijk gewijzigde 
omstandigheden. Naast de maatschappelijke en culturele activiteiten heeft een 
uitbreiding plaatsgevonden naar Entertainment, Business to Business en de 
noodzakelijke commerciële bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering derhalve die 
geënt is op het behalen van resultaat. Op grond hiervan zijn wij van mening 
dat het noodzakelijk is het advies van PBLQ te heroverwegen en te 
nuanceren. 

Belmtingdienst 
Daarnaast is er nog een andere overwegingsgrond: bij navraag heeft de 
belastingdienst laten weten dat een eventuele overgang van de bestaande B.V. 
structuur naar een stichtingsvorm in belastingtechnische zin een volledige 
afrekening van de B.V. met zich mee brengt. Ook om de hieruit voortvloeinde 
kosten te vermijden is handhaving van de B.V. structuur aan te bevelen. 

Breder kader: relatie met gebied.sontwikkeling 
De toekomst van MartiniPlaza en haar besturingsmodel dient in onze mening 
ook te worden bezien in een breder kader, namelijk dat van de gebieds-
ontwikkeling. Daarbij spelen toegankelijkheid en vergroening nadrukkelijk 
een rol waarbij samenwerking tussen MartiniPlaza en de gemeente van 
eminent belang is. 

Om de aansturing binnen de respectievelijke verantwoordelijkheden zo 
effectief mogelijk te laten werken, zijn korte lijnen met gedeelde belangen 
belangrijk. Een per definitie meer op afstand staande stichting of eventueel 
een besturingsmodel met een B.V. inclusief een Raad van Commissarissen 
sluit niet goed aan bij de noodzakelijke samenwerking tussen politieke 
besluitvorming en uitvoering en exploitatie. 

Om bovengenoemde redenen zijn wij dan ook voornemens de huidige B.V. 
structuur te handhaven en daarbij geen nieuwe Raad van Commissarissen te 
introduceren. Indien daartoe in de toekomst aanleiding is zullen wij deze 
constructie heroverwegen. 
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Samenvattend 
MartiniPlaza Vastgoed B. V. en MartiniPlaza Exploitatie B. V. 
Wij zijn voornemens een nieuwe B.V. op te richten en daarin het vastgoed dat 
zich thans in MartiniPlaza B.V. bevindt, onder te brengen. Deze vastgoed 
B.V. treedt onder meer op als verhuurder; de exioitatie B.V. heeft de rol van 
huurder. In deze constructie wordt de gemeente aandeelhouder van beide 
B.V.'s. 

Eenduidigheid van belangen 
Wij zijn voornemens de heer W.J. de Kok te benoemen tot directeur van 
zowel MartiniPlaza Vastgoed B.V. als MartiniPlaza Exploitatie B.V.. Alleen 
op deze wijze is ons doel, het zo goed mogelijk handhaven van de 
eenduidigheid van belangen rondom MartiniPlaza, te bereiken. 

Wij zijn op dit moment van mening dat een constructie waarin beide B.V.'s 
ieder een eigen directeur hebben het gevaar in zich heeft dat beiden, 
handelend vanuit de eigen verantwoordelijkheden, zich richten op de 
belangen van de eigen B.V. en het bredere belang daarbij uit het oog kunnen 
verliezen. Daarnaast investeert MartiniPlaza zelf in onderhoud en vastgoed en 
is Juist een eenduidige regie op dit vastgoed van groot belang. 

Desalniettemin zullen wi j , indien daar in de toekomst aanleiding toe is, deze 
constructie in het licht van de dan geldende situatie heroverwegen. 

4. Jaarrekening MartiniPlaza 2017 (bijlage) 
Voor het derde achtereenvolgende Jaar heeft MartiniPlaza een positief 
bedrijfsresultaat behaald. Dankzij een verdere versterking van de 
marktpositie, succesvolle theaterproducties en een uitstekend congresjaar, 
heeft de eerder ingezette groei zich in 2017 voortgezet. 

Voor zowel management als medewerkers was het desondanks een spannend 
jaar omdat het bedrijfsresultaat in 2017 gedurende het Jaar tot stand moest 
worden gebracht en niet, zoals eerder wel het geval is geweest, op grond van 
een buffer die door een klein aantal zeer succesvolle voorstellingen aan het 
begin van het Jaar al tot stand was gekomen. 

De organisatie is in 2017 in kwaliteit gegroeid. MartiniPlaza heeft haar 
marktpositie in 2017 verder versterkt en is in vele netwerken actief en 
zichtbaar. De samenwerking met vele marktpartijen en stakeholders verloopt 
voorspoedig en levert een goede bijdrage in de verdere ontwikkeling van het 
bedrijf. 
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Ondanks het feit dat MartiniPlaza in 2017 met de nodige onvoorziene kosten 
is geconfronteerd (zoals bijvoorbeeld de kosten ten gevolge van de aanleg van 
de zuidelijke ringweg) is een goed bedrijfsresultaat gerealiseerd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en 
bespreken uw eventuele wensen en bedenkingen graag in een van uw 
commissievergaderingen in Juni 2018. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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STAPPENPLAN 
Omschrijving stap Document Verantwoordelijk Timing Opmerkingen 

1.1. Fiscale afstemming Check 

1.2. Akte van statutenwijziging 
Martlniplaza B.V. 

Akte van statutenwijziging Trip 

Aanpassingen: 
• Naam; 
• Doel; 
• Aangepaste 

governance; 
• Actualisatie aan nieuw 

BV recht 

1.3. 

Aandeelhoudersbesluit 
statutenwijziging te nemen door de 
enig aandeelhouder (gemeente 
Groningen) 

Aandeelhoudersbesluit Trip 

1.4. Akte van oprichting Martiniplaza 
B.V. (nieuw) 

Akte van oprichting 
Martiniplaza B.V. Trip 

1.5. Akte van inbreng activa en passiva 
in Martiniplaza B.V. Akte van inbreng Trip 

1.6. Beschrijving terzake de ingebrachte 
activa en passiva Beschrijving Martiniplaza 

B.V./Accountant 

1.7. Aanpassen directiereglement op 
gewijzigde structuur Directiereglement Trip 

1.8, Akte van Hypotheek op de 
registergoederen Martinplaza Akte van Hypotheek Trip 

TRIP ADVOCATEN & NOTARISSEN 
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Directieverslag 

Toelichting jaarcijfers 2017 

2017 is het jaar waarin, na de reorganisatie in 2016, de organisatie aan stabiliteit 
gewonnen heeft, naast het wegwerken van achterstallig onderhoud was er ruimte voor 
upgradingsplannen en waren investeringen mogelijk. Voor manangement en 
medewerkers was het desondanks een spannend jaar omdat het bedrijfsresultaat 
gedurende het jaar tot stand gebracht moest worden. De omzet en het resultaat van 
november en december waren belangrijk om tot het definitieve en goede resultaat te 
komen. 

De organisatie is in 2017 in kwaliteit gegroeid, daarvoor waren op een aantal plaatsen 
ingrepen nodig. Zo Is binnen de afdeling Operations het team Managers Projecten 
versterkt. De Manager Projecten vormt de belangrijkste schakel tussen 
Accountmanagement en het evenement inclusief de klant. Verder is er een nieuwe 
Marketing Manager aangenomen die voortvarend aan de slag is gegaan met een groot 
aantal aandachtspunten. De vorige Marketing Manager was hier door een hoog 
ziekteverzuim niet aan toegekomen. De afdeling F&A is in de loop van het jaar 
versterkt met een Assistent Controller, dit als vervanger van de administratieve kracht 
en hiermee een sterke kwalitatieve verbetering van de afdeling. 

MartiniPlaza heeft haar marktpositie verder versterkt en is in vele netwerken actief en 
zichtbaar. De samenwerking met vele marktpartijen en stakeholders verloopt op veel 
fronten voorspoedig en levert een goede bijdrage in de ontwikkeling van het bedrijf. 

In 2017 is er een plan voor de upgrading van het pand op hoofdlijnen uitgewerkt. De 
visie voor de toekomst en dit plan zijn verwerkt in het MLTP 2018-2022. Hiermee is er 
vervolg geschreven op de eerdere MLTP's, de Midden Lange Termijn Plannen. Omdat 
de plannen tot upgrading ingrijpend zijn en vele jaren van invloed zijn op de 
exploitatie is voor het laatste MLTP een periode van vi j f jaren beschreven. 

Dit jaar is fase 1 van het MJOP succesvol afgerond. De vernieuwing van de 
luchtbehandeling is als enige project doorgeschoven en wordt in combinatie met de 
upgrading op een later moment gerealiseerd. In lijn met het rapport van PBLQ zijn 
voorbereidingen getroffen om tot een goed plan te komen rond het beheer van het 
vastgoed. Datzelfde geldt voor de wijze waarop de governance zal moeten worden 
ingericht. Voor beide onderwerpen geldt dat deze in de eerste helft van 2018 hun 
beslag moeten krijgen. 

Ondanks het feit dat MartiniPlaza dit jaar met veel onvoorziene kosten is 
geconfronteerd is er een goed bedrijfsresultaat gerealiseerd. 

Martiniplaza B. V. te Groningen 



Omzet 

De jaaromzet bedraagt 5.935K (begroot 5.600K). De stijging ten opzichte van de 
begroting en 2016 (5.328K) is met name toe te rekenen aan een flinke toename van 
de horecaomzet, de zaalhuur en werken voor derden. Over de gehele linie is de 
congresmarkt van invloed geweest op de jaaromzet. Met name het ESEB congres in 
augustus draagt hier in bij. 

Realisatie Begroot 
Theaterproducties 827K 750K 
Horeca 2.372K 2.375K 
Euroborg Horeca 142K 190K 
Zaalhuur 1.437K 1.325K 
Martini Parking 488K 425K 
Overige Omzet 249K 235K 
Werken voor Derden 420K 300K 

Kosten 

Uiteraard is de omzetstijging debet aan de hogere personeelskosten. Bij de vaste 
personeelskosten moet opgemerkt worden dat deze licht gestegen zijn doordat er 
sprake was van vervanging door ziekteverzuim en versterking van het team Managers 
Projecten. 

De flexkosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot omdat hier vooralsnog niet de 
voordelen worden behaald zoals tevoren bedacht. In de mix van evenementen in 2017 
zitten veel arbeidsintensieve events. Hierdoor pakt de flexbezetting hoger uit dan 
begroot. Overigens is de stijging ten opzicht van 2016 maar klein en dalen de 
inslagkosten wel met ruim 2%. 

Personeel vast 
Personeel flex 

Realisatie 
1.639K 
1.567K 

Begroot 
1.599K 
1.218K (2016: 1.427K) 

Bij de overige personeelskosten is nog een bedrag van 49K opgenomen voor een 
voorziening bijzondere personeelskosten. Deze kosten waren niet begroot. 
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Met betrekking tot de overige bedrijfskosten zijn er kleine onderlinge verschillen 
waarbij het totaal uiteindelijk uitkomt op begroting. 

Realisatie Begroot 
• Bedrijfskosten 3.169K 3.164K 

In de bedrijfskosten zijn de nodige extra kosten opgenomen voor onderhoud en 
reparaties. Door voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de Zuidelijke 
Ringweg is schade aan leidingen, riool en keldervloeren ontstaan. Daarnaast zijn reeds 
kosten genomen ter voorbereiding op de upgrading en advieskosten (Vpb en WOZ). 
Het totaal van deze kosten ligt rond de 140K. 

Realisatie 
• Schade diepteriool 47K 
. Vpb/WOZ 28K 
• Upgrading 65K 

Bedrijfsresultaat 

MartiniPlaza heeft uiteindelijk in 2017 goed gepresteerd. Ondanks de extra kosten 
wordt een resultaat behaald, na Vpb en inclusief deelneming (Euroborg Horeca BV) 
van 155K. 

Het bedrijfsresultaat voor Vpb komt uit op 177K. In de begroting van 2017 (250K) 
was nog geen rekening gehouden met een Vpb afdracht. Deze is uiteindelijk in de loop 
van het boekjaar vastgesteld op 58K. 

Groningen, d.d. 19 april 2018 

W.J. de Kok, 

Algemeen directeur 
Martiniplaza B.V. 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2017 

(na voorgestelde resultaatbestemming} 
X C 1.000 
Activa 31 december 2017 31 december 2016 

Vaste activa 
2.1a Materiële vaste activa 13.828 14.382 
2.1b Financiële vaste activa 975 1.039 

14.803 15.421 
Vlottende activa 
2.2 Voorraden 75 65 
2.3 Vorderingen 1.550 1.225 
2.4 Liquide middelen 5.786 3.531 

7.411 4.821 

22.214 20.242 
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X € 1.000 
Passiva 31 december 2017 31 december 2016 

2.5 Eigen Vermogen 
Gestort en opgevraagd kapitaal 1.800 1.800 
Agio 3.615 3.615 
Overige reserves -1.524 -1.678 

3.891 3.737 

2.6 Voorzieningen 
Reorganisatie O 65 

O 65 
2.7 Langlopende schulden 

Gemeente Groningen 10.965 11.453 
ADV-Sparen 394 375 

11.359 11.838 
2.8 Kortlopende schulden 
Schulden aan leveranciers 597 1.050 
Schuld aan Gemeente Groningen 4.088 1.628 
Overige schulden 2.279 1.924 

6.964 4.602 

22.214 20.242 
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2017 

x € 1.000 2017 2016 

Beurzen/theaterproducties 
Horeca 
Horeca Euroborg 
Zaalhuur 
Parkeergarage 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Werken voor derden 

827 
2.372 

142 
1.437 

488 
249 
420 

836 
2.035 

150 
1.352 

430 
271 
254 

3.1 Netto-omzet 

3.2 Bijdrage sportaccommo
datie en Gemeentelijke 
Bijdrage 

Lonen en Salarissen 
Pensioen en Sociale lasten 
3.3 Personeelskosten 

2.1a Afschrijvingskosten op en 
waardeveranderingen van 
materiële vaste activa 
3.4 Overige bedrijfskosten 
Bedrijfskosten 

-2.921 
-325 

-999 

-3.169 

5.935 

1.906 

-3.246 

•2.697 
-283 

-934 

-2.842 

5.328 

1.906 

-2.980 

-4.168 -3.776 

Bedrijfsresultaat 

Financiële baten en lasten 
3.5 Rentebaten 
3.6 Rentelasten 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 
3.7 Resultaat deelnemingen 
Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

427 

24 
-274 

177 

36 

-58 

478 

32 
-285 

225 

47 

-58 

Nettoresultaat na belastingen 155 214 
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2017 

x € 1.000 2017 2016 

Kasstroom uit 
operationele 
activiteiten 
Bedrijfsresultaat 427 478 

Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen op 
materiële vaste activa 999 934 

Mutatie voorzieningen -65 -154 

Verandering in 
werkkapitaal: 
Voorraden 
Vorderingen 
Kortlopende schulden 
(exclusief bankkrediet) 

-10 
-325 

2.362 

2.027 

15 
82 

-112 

-15 

Kasstroom uit 
bedrijfsoperaties 

3.388 1.243 

Belastingen resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening -58 -58 

Ontvangen interest 
Betaalde interest 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 
Transporteren 

24 
-274 

32 
-285 

-250 -253 

3.080 932 
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x € 1.000 2017 2016 

Transport 
Investeringen materiële 
vaste activa 
Ontvangst uit verstrekte 
leningen 

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 
Aflossing langlopende 
schulden 

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

Toename/(afname) 
geldmiddelen 

3.080 932 

-446 

100 

-479 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 
* € 1.000 

Stand per 1 januari 
Mutatie boekjaar 

Stand per 31 december 

-346 

-479 

2.255 

2017 

3.531 
2.255 

5.786 

-620 

100 

-480 

-520 

-480 

-68 

2016 

3.599 
-68 

3.531 
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Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening 

1 Algemene toelichting 

1.1 Algemeen 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Martiniplaza B.V." is 
statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9727 KB Groningen, Leonard 
Springerlaan 2. 

Doelstelling 

De vennootschap heeft als doel het instandhouden in Groningen van het MartiniPlaza 
complex als multifunctioneel evenementencomplex en het daarin organiseren van 
beurzen, bedrijfspresentaties/feesten, congressen en sport- en grootschalige 
muziek/theateractiviteiten en combinaties daarvan en het in beginsel voor korte duur 
ter beschikking stellen van faciliteiten in dat complex alsmede het op beperkte schaal 
uitoefenen van horeca-activiteiten met name in relatie tot het bovenstaande. 

Groepsverhoudingen 

De Gemeente Groningen is voor 100% aandeelhouder. 

Euroborg Horeca B. V. 

F.C. Groningen Beheer B.V. en Martiniplaza B.V. participeren ieder voor 50% in de 
besloten vennootschap. Euroborg Horeca B.V. is statutair gevestigd te Groningen. 
Aangezien Martiniplaza B.V. geen overheersende zeggenschap kan uitoefenen of de 
centrale leiding heeft, wordt de jaarrekening van de Euroborg Horeca B.V. niet 
geconsolideerd. 

Stichting Euroborg Martiniplaza Facilitair/Stichting Martiniplaza Facilitair 

Euroborg Horeca B.V. en Martiniplaza B.V. participeerden ieder voor 50% in Stichting 
Euroborg Martiniplaza Facilitair. Op 7 juli 2010 heeft er een statutenwijziging 
plaatsgevonden. De stichting draagt vanaf dat moment de naam Stichting Martiniplaza 
Facilitair. Martiniplaza B.V. is vanaf dat moment 100% eigenaar van Stichting 
Martiniplaza Facilitair. De jaarrekening van Stichting Martiniplaza Facilitair is 
geïntegreerd in de geconsolideerde jaarrekening van Martiniplaza B.V. 
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1.2 Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 
het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindtzijn niet in 
het kasstroomoverzicht opgenomen. 

1.3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor 
kleine rechtspersonen, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
De jaarrekening is opgesteld in euro's. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders 
vermeld hebben de activa en passiva een looptijd korter dan één jaar. In de balans en 
winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 
verwezen naar de toelichting. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
vormt de directie van Martiniplaza B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die 
essentieel kunnen zijn voorde in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs vermeerderd met de kosten om het actief op zijn plaats en in staat 
van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde 
of lagere bedrijfswaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
De kapitaalsbijdragen op investeringen worden in mindering gebracht op de 
verkrijgingsprijs van de activa waarop de subsidie betrekking heeft. 
De wijze van verwerking van kosten van herstel en kosten van groot onderhoud: 
In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten 
zich voordoen en aan de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te 
vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste 
van de winst- en verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden 
direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

Martiniplaza B.V. beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. 
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder 
de afschrijvingen. 

Financiële vaste activa 

Niet geconsolideerde deelnemingen waarin de groep invloed van betekenis uitoefent 
op het zakelijke en financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode 
gewaardeerd. 
De deelnemingen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode, 
bepaald conform de grondslagen van deze jaarrekening. 
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen 
de reële waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder 
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de 
FIFO-methode (First In, First Out) of lagere opbrengstwaarde. 

Vorderingen 

Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Vervolgens worden deze 
vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Vorderingen hebben een 
looptijd korter dan een jaar. 
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Liquide Middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Eventuele rekening-
courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 

Langlopende Schulden 

Langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. ADV-sparen wordt gewaardeerd aan de hand van de 
gespaarde uren per werknemer te vermenigvuldigen met een gemiddeld uurloon. 
Dit gemiddeld uurloon wordt berekend vanuit de totale loonkosten per werknemer 
betreffende dit boekjaar. 

Kortlopende Schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Financiële Lease 

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. 
Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de 
leaseperiode of de gebruiksduur van het object, in geval er redelijke zekerheid is dat 
de lessee aan het einde van de leaseperiode eigenaar wordt. 

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals 
vorderingen, effecten en schulden, als finaciële derivaten verstaan. 
De groep scheidt een in een contract besloten derivaat ('embedded derivative') af van 
het basiscontract indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 

Er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico's 
van het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en 
risico's van het basiscontract. 
Een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract 
besloten derivaat zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en 
Het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met 
verwerking van de reële waardeveranderingen in het resultaat. 

De vennootschap heeft geen derivaten. 
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1.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen 
reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden 
in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende 
subsidies zullen worden ontvangen. 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te 
brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder 
aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting. 

Personeelsbeloningen 

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

Bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op verkrijgingsprijs; op 
overige vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis 
van de geschatte economische levensduur. 

Pens/oenen 

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt Martiniplaza B.V. op verplichte, 
contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft Martiniplaza B.V. 
geen verdere verplichtingen voor deze pensioenregelingen. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot 
een vermindering van toekomstige betalingen. 

Belastingen 

Vanaf 1 januari 2016 is Martiniplaza B.V. belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het 
geldende tarief over het resultaat, dat conform een met de Belastingdienst gesloten 
vaststellingsovereenkomst wordt berekend. 
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Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente 
worden meegenomen. 
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2 Toelichting op de geconsolideerde balans 

2.1a Materiële vaste activa 

X €1,000 Bedri j fs 
- terre inen 

Bedri j fs 
-gebouwen 

Machines en 
Insta l la t ies 

Trekkenwand 

Andere vaste 
bedr i j fs

middelen 

Totaal 

31 december 2016 
Cumulatieve 
aanschafwaarde 
Cumulatieve 
afschrijvingen 

EUR 

3.082 

0 

EUR 

18.172 

-8.959 

EUR 

8.906 

-7.124 

EUR 

1.710 

-1.405 

EUR 

31.870 

-17.488 

Boekwaarde 3.082 9.213 1.782 305 14.382 

Mutaties 2017 
Investeringen 
MJOP: 
Aanschafwaarde 
Kapitaalsbijdrage 

0 

0 
0 

6 

0 
0 

259 

224 
-224 

180 

1.041 
-1.041 

445 

1.265 
-1.265 

Afschrijvingen 0 -487 -432 -80 -999 

0 -481 -173 100 -553 

31 december 2017 
Cumulatieve 
aanschafwaarde 
Cumulatieve 
afschrijvingen 

3.082 

0 

18.178 

-9.446 

9.165 

-7.556 

1.890 

-1.485 

32.315 

-18.487 

Boekwaarde 3.082 8.732 1.609 405 13.828 

Afschri jvingspercentages 0,0 2,5-5,0 5,0-10,0 0,0-20,0 

Op de aanschafwaarde van de kunstwerken ad € 60.600,- wordt niet afgeschreven en 
deze staan vermeld onder "Andere vaste bedrijfsmiddelen". 
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2.1b Financiële vaste activa 

X € 1.000 2017 2016 

Deelneming Euroborg Horeca B.V. 
Lening Groepsmaatschappij (Euroborg Horeca B.V.) 

275 
700 

239 
800 

Totaal Financiële vaste activa 975 1.039 

X € 1.000 
Deelneming Euroborg Horeca B.V. 2017 2016 

Stand per 1 januari 
Resultaat deelneming 

239 
36 

192 
47 

Stand per 31 december 275 239 

X € 1.000 
Lening Groepsmaatschappij (Euroborg Horeca B.V.) 2017 2016 

Stand per 1 januari 
Naar kortlopende vorderingen 
Aflossing conform aflossingsschema 

800 
-100 

0 

900 
-100 

0 

Stand per 31 december 700 800 

Op 22 december 2005 is overeengekomen dat Martiniplaza B.V. aan 
Euroborg Horeca B.V. een geldlening ad € 2.500.000 verstrekt. Over het bedrag van 
de geldlening of het restant daarvan is Euroborg Horeca B.V. een rente verschuldigd 
gelijk aan het rentepercentage dat Martiniplaza B.V. over haar rekening-courantpositie 
aan haar bankier is verschuldigd, met een opslag van 0 , 1 % vanwege 
administratiekosten. Jaarlijks wordt er € 100.000 afgelost. 
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2.2 Voorraden 

X € 1.000 

Grond- en hulpstoffen 
Emballage 

2017 2016 

2.3 Vorderingen 

X € 1.000 

Handelsdebiteuren 
Vorderingen Gemeente Groningen 
Overige vorderingen 

Totaal Vorderingen 

Handelsdebiteuren 
X € 1.000 

Nominaal 
Af: voorziening dubieuze debiteuren 

Vorderingen Gemeente Groningen 
X € 1.000 

Gemeente Groningen 

46 46 
29 19 

75 65 

2017 2016 

794 648 
9 13 

747 564 

1.550 J.225 

2017 2016 

824 685 
30 37 

794 648 

2017 2016 

9 13 
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Overige vorderingen 
X € 1.000 

Euroborg Horeca B.V. 
Te vorderen omzetbelasting 
Vooruitbetaalde bedragen 
Overige 

2.4 Liquide middelen 

X € 1.000 

Kas 
Banken 
Betalingen onderweg 

2017 

156 
118 
290 
183 

747 

2017 

41 
5.717 

28 

5.786 

2016 

145 
225 

72 
122 

564 

2016 

29 
3.465 

37 

3.531 

Martiniplaza B. V. te Groningen 21 



2.5 Eigen vermogen 

Voor het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen 
in de enkelvoudige jaarrekening. 

2.6 Voorzieningen 

X € 1.000 2017 2016 

Looptijd 
1 - 5 jaar 

Looptijd 
> 5 jaar 

Totaal Totaal 

Reorganisatie 0 0 0 65 

2.7 Langlopende schulden 

X € 1.000 2017 2016 

Looptijd 
1 - 5 jaar 

Looptijd 
> 5 jaar 

Totaal Totaal 

Gemeente Groningen 1*= lening 
Gemeente Groningen 2^ lening 
Gemeente Groningen 3^ lening 

1.731 
141 
121 

7.791 
635 
546 

9.522 
776 
667 

9.954 
812 
697 

ADV-Sparen 262 132 394 375 

2.255 9.104 11.359 11.838 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 
De raad van de gemeente Groningen heeft op 27 mei 2015 besloten de bancaire rol 
van de gemeente Groningen voor MartiniPlaza gedurende tien jaren te continueren. 
Over een eventuele continuering van de bancaire rol voor MartiniPlaza na 2025 moet 
de raad opnieuw een besluit nemen. 
Het rentepercentage van de lening betreffende de Gemeente Groningen wordt 
gefixeerd op het Rente Omslag Percentage (ROP) van de Gemeente Groningen. 
De rentepercentages voor de drie leningen zijn resp. 1,965%, 4,465% en 4,945%. 
De oorspronkelijke hoofdsommen zijn resp. € 16.446.564 (2002-2015)/ € 10.820.108 
(per 24.08.2015), € 1.200.000 (2006) en € 1.000.000 (2007). 
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2.8 Kortlopende schulden  

Gemeente Groningen 
X € 1.000 2017 2016 

Crediteuren (OVES) 144 121 
Vooruitontvangen MJOP 1.479 902 
Vooruitontvangen Kapitaalsbijdrage 1.865 O 
DIA te betalen rente langlopende leningen 102 107 
DIA te betalen aflossing langlopende leningen 498 498 

4.088 1.628 

In 2014 heeft de Raad van de Gemeente Groningen besloten om 6,5 miljoen euro 
beschikbaar te stellen voor urgent achterstallig onderhoud opgenomen in het 
meerjarenonderhoudsplan van Martiniplaza B.V. 
In 2014 is een bedrag van 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld; in 2015 2,0 miljoen 
euro en in 2016 nog eens 2,2 mijoen euro. 
In de gemeentebegroting 2017 is in totaal nog eens 5,4 miljoen euro gereserveerd. 

Overige schulden 
X € 1.000 2017 2016 
Vakantiegeld & uren personeel 61 122 
Te betalen omzetbelasting (SMF) 48 60 
Te betalen loonheffing 101 39 
Te betalen Vennootschapsbelasting 0 58 
Nog te betalen kaartverkoop 270 124 
Vooruitontvangen Kaartverkoop 1,312 975 
Te betalen pensioenen -f sociale lasten 24 10 
Munten horeca in omloop 96 80 
Reorganisatie 80 181 
Overige 287 275 

2.279 1.924 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De huurovereenkomst betreffende de parkeergarage " Martini Parking" is aangegaan 
voor een periode van 13 jaar, ingaande op 1 april 2007 en eindigende op 20 juli 2020. 
De vaste huurprijs van het gehuurde bedraagt voor 2017 € 61.136 en wordt jaarlijks 
geïndexeerd (2017: 0,148% ; 2018: 0,00%). 

Leaseverplichtingen van twee auto's. De looptijd van de VW Crafter is verlengd met 12 
maanden tot 13.08.2018 en de looptijd van de Skoda Fabia heeft een looptijd van 60 
maanden ingaande 17.08.2017. 
Looptijd < 1 jaar : € 9.350 ; Looptijd 1 < 5 jaar : € 18.000 ; Totaal € 27.350 
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3 Toel icht ing op de geconsol ideerde w i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g 

3.1 Netto-omzet 

De netto-omzet is in het verslagjaar met 11,39 % toegenomen. 

X € 1.000 Beurzen/Theaterproducties (Eigen 2017 
Productiesl 

Theaterproducties 
Beurzen/overige 

714 
113 

2016 

825 
11 

Totaal 827 836 

X € 1.000 Horeca 

Theater/Concerten 
Beurzen 
Examens/Tentamens/Vergaderingen 
Sporten 
Feesten 
Congressen 

2017 

519 
137 
25 
375 
453 
863 

2016 

539 
146 
41 
345 
405 
559 

Totaal 2.372 2.035 

X € 1.000 Zaalhuur 2017 2016 

Theater/Concerten 
Beurzen 
Examens/Tentamens/Vergaderingen 
Sporten 
Congressen 
Feesten 
Permanente verhuur 

117 
358 
232 
144 
382 
78 
126 

138 
374 
221 
138 
301 
62 
118 

Totaal 1.437 1.352 
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3.2 Bijdrage Sportaccommodatie OCSW en Gemeentelijke Bijdrage 

X € 1.000 2017 

1. Bijdrage Sportaccommodatie OCSW 
2. Gemeentelijke Bijdrage 

3.3 Personeelskosten 

X € 1.000 

Personeelskosten Gemeente CAO 
Lonen en salarissen 
Pensioen en sociale lasten 

Personeelskosten Stichting Martiniplaza Facilitair 
Lonen en salarissen 
Pensioen en sociale lasten 

Totale kosten vast personeel 
Lonen en salarissen 
Pensioen en sociale lasten 

Los personeel 
Overige personeelskosten 
Doorbelasting personeel 

Totaal personeelskosten 

2016 

45 45 
1.861 1.861 

1.906 1.906 

2017 2016 

659 671 
196 158 

855 829 

655 624 
129 125 

784 749 

1.314 1.295 
325 283 

1.639 1.578 

1.567 1.427 
128 66 
-87 -91 

3.246 2.980 
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De werknemers bij Martiniplaza B.V. (Gemeente CAO) nemen deel in de Stichting 
Pensioenfonds ABP. De werknemers bij Stichting Martiniplaza Facilitair nemen deel in 
het Pensioenfonds Horeca & Catering. Op grond van artikel BW2,383 lid 1 is de 
beloning bestuurders niet vermeld. 

3.4 Overige bedrijfskosten 

X € 1.000 2017 2016 

Huisvestingskosten 649 636 
Kosten MJOP 658 890 
Vrijval MJOP -658 -890 
Belastingen/Heffingen 264 276 
Kantoorkosten 50 52 
Accountants- 8i Advieskosten 178 146 
Automatiseringskosten 104 90 
Marketingkosten 156 150 
Reorganisatiekosten 7 76 
Algemene Bedrijfskosten 74 83 
Beurzen/theaterproducties 253 188 
Horeca 822 713 
Horeca Euroborg 82 81 
Werken voor derden 332 184 
Huur Parkeergarage 198 167 

3.169 2.842 
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3.5 Rentebaten 

X € 1.000 

1. Rente lening Euroborg Horeca B.V. 
2. Rente RC 

3.6 Rentelasten 

X € 1.000 

1. Rente lening o/g 
2. Rente RC 

2017 2016 

23 28 
1 4 

24 32 

2017 2016 

274 285 
0 0 

274 285 

3.7 Resultaat deelnemingen 

Het boekjaar 2017 van Euroborg Horeca B.V. kent een positief resultaat van 
€ 71.100, -. 
Martiniplaza B.V. participeert voor 50% in deze onderneming, waardoor een bedrag 
van € 35.550, - ten gunste is gebracht van het resultaat. 

3.8 Werknemers 

Aan het eind van 2017 waren er 25,1 PTE's werknemers in vaste dienst (2016: 24,6 
FTE's) Conform voorgaand jaar zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland. 

3.9 Voorstel winstbestemming 

X€ 1.000 

Ten gunste van de overige reserves 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

155 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2017 

(na voorgestelde resultaatbestemming) 
x € 1.000 
Activa 31 december 2017 

Vaste activa 
4.1a Materiële vaste activa 
4.1b Financiële vaste activa 

Vlottende activa 
4.2 Voorraden 
4.3 Vorderingen 
4.4 Liquide middelen 

13.828 
975 

14.803 

75 
1.550 
5.771 

31 december 2016 

14.382 
1.039 

15.421 

65 
1.219 
3.438 

7.396 4.722 

22.199 20.143 
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X € 1.000 
Passiva 31 december 2017 31 december 2016 

4.5 Eigen Vermogen 
Gestort en opgevraagd kapitaal 1.800 
Agio 3.615 
Overige reserves -1.524 

1.800 
3.615 

-1.678 

3.891 3.737 

4.6 Voorzieningen 
Reorganisatie 65 

65 
4.7 Langlopende schulden 

Gemeente Groningen 
ADV-Sparen 

10.965 
394 

11.463 
375 

11.359 11.838 
4.8 Kortlopende schulden 
Schulden aan leveranciers 
Schuld aan Gemeente Groningen 
Overige schulden 

684 
4.088 
2.177 

1.050 
1.628 
1.825 

6.949 4.503 

22.199 20.143 
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017 

x € 1.000 2017 2016 

Beurzen/theaterproducties 827 836 
Horeca 2.372 2.035 
Horeca Euroborg 142 150 
Zaalhuur 1.437 1.352 
Parkeergarage 488 430 
Overige bedrijfsopbrengsten 249 271 
Werken voor derden 420 254 

5.1 Netto-omzet 5.935 5.328 

5.2 Bijdrage sportaccommo- 1.906 1.905 
datie en Gemeentelijke 
Bijdrage 

Lonen en Salarissen -2.921 -2.697 
Pensioen en Sociale lasten -325 -283 
5.3 Personeelskosten -3.246 -2.980 

4.1a Afschrijvingskosten op en -999 -934 
waardeveranderingen van 
materiële vaste activa 
5.4 Overige bedrijfskosten -3.169 -2.842 
Bedri j fskosten -4.168 -3.776 

Bedrijfsresultaat 427 478 

Financiële baten en lasten 
5.5 Rentebaten 24 32 
5.6 Rentelasten -274 -285 

Resultaat uit gewone 177 225 
bedrijfsuitoefening 
5.7 Resultaat deelnemingen 36 47 
Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening -58 -58 

Nettoresul taat na belast ingen 155 214 
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Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening 

De vennootschap heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening is opgemaakt op 
19 april 2018. 
Voor de grondslagen voor waardering van de activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat, wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling in 
de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld. 
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4 Toelichting op de enkelvoudige balans 

4.1a Materiële vaste activa 

X €1.000 Bedri j fs Bedri j fs Machines en Andere vaste 
- terre inen -gebouwen Insta l lat ies bedr i j fs-

Trekkenwand middelen 

Totaal 

31 december 2016 
Cumulatieve 
aanschafwaarde 
Cumulatieve 
afschrijvingen 

EUR 

3.082 

O 

EUR 

18.172 

-8.959 

EUR 

8.906 

-7.124 

EUR EUR 

1.710 31.870 

•1.405 -17.488 

Boekwaarde 3.082 9.213 1.782 305 14.382 

Mutaties 2017 
Investeringen 
MJOP: 
Aanschafwaarde 
Kapitaalsbijdrage 

Afschrijvingen 

O 
O 

O 
O 

-487 

259 

224 
-224 

-432 

180 

1.041 
-1.041 

-80 

445 

1.265 
•1.265 

-999 

-481 -173 100 -553 

31 december 2017 
Cumulatieve 3.082 
aanschafwaarde 
Cumulatieve O 
afschrijvingen 

18.178 9.165 

-9.446 -7.556 

1.890 

-1.485 

32.315 

-18.487 

Boekwaarde 3.082 8.732 1.609 405 13.828 

Afschrijvingspercentages 0,0 2,5-5,0 5,0-10,0 0,00-20,0 

Op de aanschafwaarde van de kunstwerken ad € 60.600,- wordt niet afgeschreven en 
deze staan vermeld onder "Andere vaste bedrijfsmiddelen". 
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4.1b Financiële vaste activa 

X € 1.000 

Deelneming Euroborg Horeca B.V. 
Lening Groepsmaatschappij (Euroborg Horeca B.V.) 

Totaal Financiële vaste activa 

X € 1.000 
Deelneming Euroborg Horeca B.V. 

Stand per 1 januari 
Resultaat deelneming 

Stand per 31 december 

X € 1.000 
Lening Groepsmaatschappij (Euroborg Horeca B.V.) 

Stand per 1 januari 
Naar kortlopende vorderingen 

Stand per 31 december 

2017 2016 

275 239 
700 800 

975 1.039 

2017 2016 

239 192 
36 47 

275 239 

2017 2016 

800 900 
-100 -100 

700 800 

Op 22 december 2005 is overeengekomen dat Martiniplaza B.V. aan 
Euroborg Horeca B.V. een geldlening ad € 2.500.000 verstrekt. Over het bedrag van 
de geldlening of het restant daarvan is Euroborg Horeca B.V. een rente verschuldigd 
gelijk aan het rentepercentage dat Martiniplaza B.V. over haar rekening-courantpositie 
aan haar bankier is verschuldigd, met een opslag van 0 , 1 % vanwege 
administratiekosten. Jaarlijks wordt er € 100.000 afgelost. 
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4.2 Voorraden 

X € 1.000 

Grond- en hulpstoffen 
Emballage 

4.3 Vorderingen 

X € 1.000 

Handelsdebiteuren 
Vorderingen Gemeente Groningen 
Overige vorderingen 

Totaal Vorderingen 

Handelsdebiteuren 
X € 1.000 

Nominaal 
Af: voorziening dubieuze debiteuren 

Vorderingen Gemeente Groningen 
X € 1.000 

Gemeente Groningen 

2017 2016 

46 46 
29 19 

75 65 

2017 2016 

794 648 
9 13 

747 558 

1,550 1.219 

2017 2016 

824 685 
30 37 

794 648 

2017 2016 

9 13 
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Overige vorderingen 
€ 1.000 2017 2016 

Euroborg Horeca B.V. 156 145 
Te vorderen omzetbelasting 118 225 
Vooruitbetaalde bedragen 290 66 
Overige 183 122 

747 558 

4.4 Liquide middelen 

X € 1.000 2017 2016 

Kas 41 29 
Banken 5.702 3.372 
Betalingen onderweg 28 37 

5.771 3.438 

4.5 Eigen vermogen  

Aandelenkapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt vanaf 31 december 2003 
EUR 6.000.000, verdeeld in 5.990 gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen van elk 
EUR 1.000 nominaal. Het geplaatste aandelenkapitaal is groot EUR 1.800.000, 
bestaande uit 1.799 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van elk EUR 1.000 
nominaal. Aan de prioriteitsaandelen zijn geen bijzondere rechten verbonden. 

Overige reserves 

X € 1.000 

Stand per 1 januari 
Uit resultaatbestemming 

Stand per 31 december 

2017 2016 

-1.678 -1.893 
155 214 

-1.524 -1.678 
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4.6 Voorzieningen 

X € 1.000 2017 2016 

Looptijd 
1 - 5 jaar 

Looptijd 
> 5 jaar 

Totaal Totaal 

Reorganisatie 0 0 0 65 

4.7 Langlopende schulden 

X € 1.000 2017 2016 

Looptijd 
1 - 5 jaar 

Looptijd 
> 5 jaar 

Totaal Totaal 

Gemeente Groningen 1^ lening 
Gemeente Groningen 2* lening 
Gemeente Groningen 3^ lening 

1.731 
141 
121 

7.791 
635 
546 

9.522 
776 
667 

9.954 
812 
697 

ADV-Sparen 262 132 394 375 

2.255 9.104 11.359 11.838 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 
De raad van de gemeente Groningen heeft op 27 mei 2015 besloten de bancaire rol 
van de gemeente Groningen voor MartiniPlaza gedurende tien jaren te continueren. 
Over een eventuele continuering van de bancaire rol voor MartiniPlaza na 2025 moet 
de raad opnieuw een besluit nemen. 
Het rentepercentage van de lening betreffende de Gemeente Groningen wordt 
gefixeerd op het Rente Omslag Percentage (ROP) van de Gemeente Groningen. 
De rentepercentages voor de drie leningen zijn resp. 1,965%, 4,465% en 4,945%. 
De oorspronkelijke hoofdsommen zijn resp. € 16.446.564 (2002-2015)/ € 10.820.108 
(per 24.08.2015), € 1.200.000 (2006) en € 1.000.000 (2007). 
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4.8 Kortlopende schulden 

Gemeente Groningen 
X € 1.000 2017 2016 

Crediteuren (OVES) 
Vooruitontvangen MJOP 
Vooruitontvangen Kapitaalsbijdrage 
DIA te betalen rente langlopende leningen 
DIA te betalen aflossing langlopende leningen 

144 
1.479 
1.865 

102 
498 

121 
902 

O 
107 
498 

4.088 1.628 

Overige schulden 
X € 1.000 2017 2016 
Vakantiegeld & uren personeel 61 89 
Te betalen loonheffing 60 39 
Te betalen vennootschapsbelasting 0 58 
Nog te betalen kaartverkoop 270 124 
Vooruitontvangen Kaartverkoop 1.312 975 
Te betalen pensioenen + sociale lasten 11 10 
Munten horeca in omloop 96 80 
Reorganisatie 80 181 
Overige 286 269 

2.177 1.825 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De huurovereenkomst betreffende de parkeergarage " Martini Parking" is aangegaan 
voor een periode van 13 jaar, ingaande op 1 april 2007 en eindigende op 20 juli 2020. 
De vaste huurprijs van het gehuurde bedraagt voor 2017 € 61.136 en wordt jaarlijks 
geïndexeerd. (2017 = 0,148 %; 2018 = 0,00%). 

Leaseverplichtingen van twee auto's. De looptijd van de VW Crafter is verlengd met 12 
maanden tot 13.08.2018 en de looptijd van de Skoda Fabia heeft een looptijd van 60 
maanden ingaande 17.08.2017. 
Looptijd < 1 jaar : € 9.350 ; Looptijd 1 < 5 jaar : € 18.000 ; Totaal € 27.350 
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5 Toel icht ing op de enkelvoudige w i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g 

5.1 Netto-omzet 

De netto-omzet is in het verslagjaar met 0,30 % toegenomen. 

X € 1.000  
Producties^ 

Theaterproducties 
Beurzen/overige 

Beurzen/Theaterproducties (Eigen 2017 

714 
113 

2016 

825 
11 

Totaal 827 836 

X € 1.000 Horeca 

Theater/Concerten 
Beurzen 
Examens/Tentamens/Vergaderingen 
Sporten 
Feesten 
Congressen 

2017 

519 
137 
25 
375 
453 
863 

2016 

538 
146 
41 
345 
405 
559 

Totaal 2.372 2.035 

X € 1.000 Zaalhuur 

Theater/Concerten 
Beurzen 
Examens/Tentamens/Vergaderingen 
Sporten 
Congressen 
Feesten 
Permanente verhuur 

2017 

117 
358 
232 
144 
382 
78 
126 

2016 

138 
374 
221 
138 
301 
62 
118 

Totaal 1.437 1.352 
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5.2 Bijdrage Sportaccommodatie OCSW en Gemeentelijke Bijdrage 

X € 1.000 2017 2016 

1. Bijdrage Sportaccommodatie OCSW 
2. Gemeentelijke Bijdrage 

45 
1.861 

45 
1.861 

1.906 1.906 

5.3 Personeelskosten 

X € 1.000 2017 2016 

Personeelskosten Gemeente CAO 
Lonen en salarissen 
Pensioen en sociale lasten 

659 
196 

671 
158 

855 829 

Personeelskosten Stichting Martiniplaza Facilitair 
Lonen en salarissen 
Pensioen en sociale lasten 

655 
129 

624 
125 

784 749 

Totale kosten vast personeel 
Lonen en salarissen 
Pensioen en sociale lasten 

1.314 
325 

1.295 
283 

1.639 1.578 

Los personeel 
Overige personeelskosten 
Doorbelasting personeel 

1.567 
128 
-87 

1.427 
66 

-91 

Totaal personeelskosten 3.246 2.980 
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De werknemers bij Martiniplaza B.V. (Gemeente CAO) nemen deel in de Stichting 
Pensioenfonds ABP, De werknemers bij Stichting Martiniplaza Facilitair nemen deel 
het Pensioenfonds Horeca & Catering. Op grond van artikel BW2,383 lid 1 is de 
beloning bestuurders niet vermeld. 

in 

5.4 Overige bedrijfskosten 

X € 1.000 2017 2016 

Huisvestingskosten 649 636 
Kosten MJOP 658 890 
Vrijval MJOP -658 -890 
Belastingen/Heffingen 264 276 
Kantoorkosten 50 52 
Accountants- 8i Advieskosten 178 146 
Automatiseringskosten 104 90 
Marketingkosten 156 150 
Reorganisatiekosten 7 76 
Algemene Bedrijfskosten 74 83 
Beurzen/theaterproducties 253 188 
Horeca 822 713 
Horeca Euroborg 82 81 
Werken voor derden 332 184 
Huur Parkeergarage 198 167 

3.169 2.842 
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5.5 Rentebaten 

X € 1.000 

1. Rente lening Euroborg Horeca B.V. 
2. Rente RC 

5.6 Rentelasten 

X € 1.000 

1. Rente lening o/g 
2. Rente RC 

2017 2016 

23 28 
1 4 

24 32 

2017 2016 

274 285 
0 0 

274 285 

5.7 Resultaat deelnemingen 

Het boekjaar 2017 van Euroborg Horeca B.V. kent een positief resultaat van 
€ 71.100, -. 
Martiniplaza B.V. participeert voor 50% in deze onderneming, waardoor een bedrag 
van € 35,550, - ten gunste is gebracht van het resultaat. 

3.8 Werknemers 

Aan het eind van 2017 waren er 25,1 FTE's werknemers in vaste dienst (2016: 24,6 
FTE's) Conform voorgaand jaar zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland. 

3.9 Voorstel winstbestemming 

X € 1.000 

Ten gunste van de overige reserves 155 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
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Groningen, d.d. 19 april 2018 

De directie, 

/.J. de Kok 
Mgemeen dirgctéur 

Commissaris, 
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Over i ge g e g e v e n s 
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statutaire regeling winstverdeling 

1. Een eventueel batig saldo volgens de winst- en verliesrekening staat ter 
beschikking van de algemene vergadering. 

2. a) De vennootschap kan echter aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot 
de uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen 
groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met 
de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 
b) Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit 
blijkt dat zij geoorloofd is. 
c) Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd. 

3. De vennootschap mag interim dividend uitkeren. Zij dient daarbij lid 2 sub a van 
dit artikel in acht te nemen. 
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C o n t r o l e v e r k l a r i n g 
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Building a better 
working world 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: Martiniplaza B.V. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2017 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Martlniplaza B.V. te Groningen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de In dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Martiniplaza B.V. op 31 december 2017 en van het resultaat 
over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

De jaarrekening bestaat uit: 
de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 
de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017; 
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 
in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. 

Wij zijn onafhankelijk van Martiniplaza B.V. zoals vereist in de Verordening Inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het Jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 

het directieverslag; 
de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
met de jaarrekening verenigbaar Is en geen materiële afwijkingen bevat; 
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere Informatie materiële afwijkingen 
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de • 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
directieverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige 
Interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de 
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle Is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialitelt beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit: 

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



EY 
Building a better 
working world 

Pagina 3 

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de entiteit; 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover In de 
jaarrekening staan; 
het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de Jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Groningen, 19 april 2018 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. R. Nijholt RA 


