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VERSLAG 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
en College van Advies 

Gedurende hel verslo91oor kwam de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

éénmaal bijeen. 

Op 8 moort 2010 heeft de Vergadering goedkeuring verleend aan de jaarstukken 

2009 

Door de directie is regelmatig gerapporteerd oon de aandeelhouder over de gong 

van zaken me1 betrekking tot de Veilige Insluiting (conservering) van de kernener

g,ecentrale Dodewaard 



algemene beschouwingen 

Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per 1 

januari 2004. zoals oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de 

kernenergiecentrale Dodewaard In 1997 vervroegd te stoken Op 26 maart 1997 

werd de installatie afgeschakeld van het landelijke elektnc1teltsnet en op l JUii van 

datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel 

voor beëindigd Daarmee werd het afbouwtraject van de kernenerg1ecantrole 

Dodewaard ingezet. 

GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedriJf gesteld en geconser

veerd voor een Wacht tijd van 40 Jaar Na deze Wachttijd zal de centrale definitief 

ontmanteld worden 

In 2009 stonden de volgende onderwerpen centraal 

beheer van de Veilige Insluiting 

oowerklng van splijtstof 

• overdracht van uranium en plutonium 

• terugvoer van kernafval naar Nederland 

overdracht van de onderneming aan de Stoot 

beheer van de Veilige Insluiting 

De Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op 1 1uli 2005 toestemming om de periode Wacht

tijd (;NA) in te laten gaan Op dol moment werd het deel WA van de Kernenergie--

we1Vergunning voor Buitenbedrljfstelling en Conservering van de kernenergiecentra

le van kracht 

Tijdens het verslagjaar is door de KFD de status van de lnstollatie gecontroleerd 

Hierbij zijn (personele) organisatie. bedrijfsvoering. s1rallngshyglëne, archivering en 

beveiliging uitgebreid doorgelicht en is een aantal inspecties op de terreinen uitge

voerd 

Uit olie inspectierapporten Is gebleken dot het beheer van de Vellige Insluiting (de 

conservering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt 

GKN stelt daarnaast. zoals voorgeschreven in de Kernenerg1ewetvergunning, drie

rnaonqelljks een rapport op dat Is geadresseerd aan het ministerie van VROM. de 

Kernfysische Dlenst en andere belanghebbenden Daarin komen de onderwerpen 

Bedrijf en onderhoud. Lozingen van radrooctiviteit, Stralingsbescherming, Conventi

onele milieuaspecten en Organisatie aan de orde 
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RV Gem 1 •iate Nederland 

Op 22 november 2006 heeft de Europese Commissie D1rectoroot-generoal Energie 

en Vervoer. Dlrectoroot 1 - Nucleo,re Inspectie. GKN noor aanleiding van een op 15 

november 2006 door Euratom ultçevoerde inspectie doen weten het voornemen te 

hebben de IAEA te adviseren om de registratie van de KCD als nucleaire 1nstonane 

op te heffen De IAEA heeft een dergelijk besluit nog niet genomen en beschouwt 

de KCD nog steeds als een nucleaire 1nstollot1e 

In het verslogiaor vonden geen Inspecnes picots door Euratom of door IAEA betref

fende de splijtstof boekhouding en de fysieke stoot van de instollotle 

opwerking splijtstof 

Met de Nuclear Decomm1ss1oning Authority (NOA). rechtsopvolger van Brilish 

Nuclear Fuels Plc is op 1 il augus1us 2006 een "Risk Sl-iaring Supplemental Agree 

ment· overeengekomen Deze overeenkomst dient om de kosten en allocatie van 

kosten die voorvloeien uit een eerder afgesloten "Service ogreemenr for the repro

cessing of lrradiated tuel and ossocloted services· te fixeren en daarmee beheers

baar te maken In de genoemde 5ervice Agreement was opgenomen dot de kos

ten op een omslagbosIs verdeeld werden over de etektnc1teitsproductiebedriJven 

die deelnemen aan het NDA programma van opwerking van splijtstof 

GKN loopt nog risico voor kosten die gedurende de penode als vastgelegd in de 

Service Agreement. kunnen ontstaan als gevolg van on'w1kkellngen buiten de 

schuld van de NDA Tol en met 2009 zijn dergelijke ontwikkelingen aan GKN niel 

gemeld 

In 2008 Is olie splijtstof (23.500 kg ) von GKN in de lnstollolles te SellofIeld opgewerkt 

met uitzondering van een geringe hoeveelheid moe,hjk op te werken splijtstof Me1 

de NDA 1s overeenstemming bereikt om deze resthoeveelheid tegen betaling In 

eigendom over te gedragen oan de NOA In het l 0 kwartaal 2009 hebben GKN en 

de NDA h1eNoor een zogenoomdP Advance Aflocat,on Agreement getekend 

Deze transactie geschiedde met goedkeuring van Euratom. 
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B V Gemeen haopel1 1<e K mena g1 i>ntrale Nederland 

terugvoer van kernafval naar Nederland 

In 2007 heeft GKN met de International Nucleor Services Ltd en Sellofield Ltd die de 

NOA in deze vertegenwoordigden. contract onderhandelingen gevoerd over de 

terugvoer van kernafval vanaf de installaties te Sellafleld naar hel HABOG te Vlis

singen-Oost Dit heeft geleid tot een 5-tol overeenkomsten die In het jaar 2008 afge

rond en getekend werden Het betreft de volgende overeenkomsten. 

• VRDA (Vltrlfled Residues Destorage Agreement) 

PC16 (Proposed Capital lnvestment Agreement no 6) 

• OSHA (On Site Hondllng and Storage Agreement) 

• RTA (Res1due Transport Agreement) 

Floskh1re Agreement (Hire poslhoning and use of a TN28VT transportflosk) 

Medio 2008 zijn de genoemde overeenkomsten In uitvoering genomen. Het Jaar 

2009 heeft voornamelijk ,n het teken gestaan van de voorbereiding voor de terug

voer naar het HABOG. Afronding van de terugvoer en opslag in het HABOG wordt în 

2010 verwacht 

overdracht van uranium en plutonium 

Op 31 oktober 2006 Is mei EON Kernkraft GmbH een overeenkomst afgesloten 

waarbij E.ON het opgewerkte uranium van GKN overneemt dot ligt opgeslagen 1n 

Sellofietd E.ON gebruikt het opgewerkte uranium als brandstof voor hoor kerncen

trales In Duitsland GKN en E.ON hebben voor de eigendomsoverdracht van het 

GKN-uranlum toestemming gekregen van Euratom. Als gevolg van vertraging b11 

het verknjgen van de nodige (transport)vergunningen 1s de voorgenomen over

dracht verschoven van 2007 naar 2009. De eigendomsoverdracht van de be1ref

fende 55 ton U03 heeft plaatsgevonden op 22 december 2009 

Voor het In het bezit van GKN zijnde plutonium dot ligt opgeslagen in Sellofleld (UK) 

Is een troJect opgestart dot moet leiden tot een definitieve oplossing Met het Franse 

AREVA NC ziJn in 2008 overeenkomsten afgesloten over de verpakking. het transport 

en de overdracht In eigendom von het resterende GKN-plutonlum 

De overdracht van het in Sellofleld opgeslagen GKN-plutonium aan AREVA was 

oonvankeliJk voofZlen te zullen plaatsvinden In 2010 Echter. als gevolg van beperkte 

transportmogelijkheden vanaf Engeland naar Frankrijk zal overdroch1 op z·n vroegst 

in 2016 kunnen plaatsvinden 
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A V (;iPrneei,<e happehjke KernPr "'fglttt.:":ntrale N"'d~tland 

overdracht van de onderneming aan de Staat 

De In het bezit van GKN zijnde aandelen Centrale Organisatie Voor Radioactief 

Afval (COVRA) N.V. zijn in 2002 overgedragen aan de Stoot. Daarmee Is In 2002 voor 

NEA de weg vrijgemaakt voor de overdracht van de aandelen GKN aan de Stoot. 

In 2009 heeft GKN In overleg met de Stoot besloten opdrochl te verstrekken aan 

Siempelkamp NIS lngen1eurgesellschaft mbH om nieuwe kostenberekeningen geba

seerd op de meest recente technische kennis. voor de ontmanteling var. de Kern

energiecentrale Dodewaard (KCD) te maken. De voorwoorden en condities waar

onder deze opdracht verstrekt is hebben de instemming van de Staat en COVRA 1. 

De kostenberekeningen gaan uit van twee mogelijke dato van ontmanteling te 

weten 2045, de datum waarop de vigerende vergunning voor de Vellige Insluiting 

van de KCD eindigt en een mogelijke eerdere datum BiJ het opstellen van de nieu

we kostenberekeningen wordt lnput gegeven door deskundigen van GKN. Tracte

bel Engineering (ingehuurd door GKN). COVRA en het ministerie van VROM. GKN 

verwacht medio mei 20 l O over de uitkomsten van de berekeningen te beschikken 

1 COVRA dient conform de Nederlandse wetgeving de eindberging van radio
actieve delen op zich te nemen. 
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personeel en organisatie 

organisatie 

Na het bereiken van de Veilige Insluiting op 1 Juni 2005 is besloten de directie van 

GKN te loten voeren door de B.V Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor 

(NEA). Tevens Is toen besloten tot het benoemen van een manager Locatie Kern

energiecentrale Dodewaard (KCD). 

Op 31 december 2009 bestond de formatie uit drie formatieplaatsen te weten een 

manager Locatie KCD. een plv. manager Locatie KCD en een stralingsdeskundige 

Vellige Insluiting. 

De formotteplaats plv. manager Locatie KCD wordt Ingevuld door een medewerker 

uit de seniorenregeling. 

personeel 

personeelsbestand 

Op 31 december 2009 waren 13 medewerkers In dienst. Van deze medewerkers 

werken er 2 binnen de formatie en 11 bulten de formatie Tien medewerkers maken 

gebruik van een seniorenregeling volgens het Sociaal Pion GKN waoNan één me

dewerker op een formatieplaats 

Voor één ex-medewerker van NEA is GKN werkgever In facilitaire zin. 

personeel van derden 

In 200Q Is de Inhuur van personeel van derden nie1 gewiJZlgd, Ingehuurd personeel 

derden houdt zich bezig met werkzaamheden op de vakgebieden Financiën (0.2 

fte). Administratie (0,2 fte). Personeelszaken (0.2 fte) en Algemene zaken (0.2 fte). 
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BV Gemeenschappelitl<e t<emenery1ec011trale Nederland 

personeelsformaHe per 31 december 2009 

personeelsformatie (per 31 december 2009) 2009 2008 

formatiepl0atsen (ex0luslef directie) 3 J 

aantal medewerkers 

Het personeelsbesrand telt 13 personeelsleden dat als volgt over de organisatie Is 

verdeeld: 

rorrnatle 

buiten· de forl'Aotie 

directeur 

l locotlernoneger 

ptv ldcotiernonóger 

strc;illngsdeskundige VI 

seniorenregeJlng 
(Woorvo11 1 opgeroepen ·) 

werker:td aan werk 

foollltolr -..yer~ever voor l 
ex-medewerker van NEA 

leeftijdsopbouw (per 31 december 2009) 

' 45--49 

_, 
-50.54 

1 

155.59 t-: >60 

4 2 ■ 
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overigen 

, gemiddelde leeftijd populatie 
(per 31 december 2009) 

oontol vertrokken medewerKars in 2009 

ziek'teverzulm 

Jaarversll!g 2009 8 maart 2010 

55,90joor 

lo 
0.16% 
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personeelsvergadering 

samenstelling per 31 december 2009 

De personeelsvergadering bestaat uit de actieve en niet-actieve medewerkers von 

GKN 

dato overleg met de directie 

20me1 

18 november 
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BV Geme&ns~happel11ke KP.menerq1ecerilril1A N J, 1land l®llrKZl~I 

Il JAARREKENING 

De samenstelling van de Jaarrekening 2009 is als volgt: 

• balans per 31 december 2009 

• winst- en verliesrekening over het Jaar 2009 

• algemene toelichting 

• toelichting op de balans per 31 december 2009 

• toelichting op de winst- en verliesrekening over het Jaar 2009 

• overige gegevens 

Jaarverslag 2009 8 mamt 2010 
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ntr~J N nd 

balans per 31 december 2009 

B.V Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

balans per 31 december 2009 (x € 1.000) 

ACTIVA 2009 

voste activa 

- . 
mofenéle voste activa 

terreinen 283 

f,noncièle voste activa 

vorderingen 4 

overige effecten 9 

vlottende oct,vo 

1 vorderingen ■ ~-- ...Il 

debiteuren 28 
_.__ 

overlopende activa 274 

liquide middelen 

94435 

11 - --

Jaarverslag 2009 - 8 maart 2010 

2008 

283 

1 
283 283 

5 

9 

13 14 

17 

1.154 

302 1.171 

---

101.025 

94435 101 .025 

95033 - 102 493 

fJR,CEWAftRHOUsf[roPERS ~-
Pncewaterhousf'Coopers Accountants r..: V 

U1tslu11end voor 1de1111fica11edoe1eincten 
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PASSIVA 2009 

eigen vermogen - -
geplootst 

58 
aandelenkapitaal 

1 voorzieningen 

sluiting centrole en opwerking 
94.410 

van ontladen brandstof 

kortlopende schulden 

aan leveranclers 398 

belastingen en premies sociale 4:2 
ven.ekerln en 

overlopende passiva 125 

■ 
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2008 

58 

58 58 

102.086 

94 470 102.086 

40 7 
33 

276 

565 .349 

95.033 102.493 

fJRICfWAÎÉRflOUsf@)PERS ij 
PricewaterhouseCoopers Accountant~ ;-.. V. 
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B.V Garneenschappelijke Kernenerwecen11ale f\ledt>rlanc1 l®l~I~ 

winst- en verliesrekening over het jaar 2009 

B.V Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

bedrijfslasten 

overige bedrijfskosten 

î 
bedrijfsresultaat 

=I flnonclële baten en losten 

1 rentebaten 

1 rentelasten 

resultaat voor belastingen î 
belasting 

resultaat no belostlng -

Jaarverslag 2009 - 8 mi'\art 2010 

- 3.090 

2.069 

- 5.1 59 

-

- 1.347 

- 3.090 - 1 347 

3.090 1.347 

5173 

- 6.520 

- 3.090 - 1.347 

-
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Pricewa1erhouseCooper5 Accouniants N V. 

Uitsluitend voor 1den11fica11ecloete1not-n 

PBl!UIA 16 van 26 



B V G;:.meenschappeh1ke KomenartJ11JCent1 1le Neder1ttnd 

algemene toelichting 

aard van de bedrijfsactiviteiten 

De Vennootschap is opgericht op 2 februari 1965 en heeft ten doel het stichten en 

exploiteren van de eerste Nederlandse kernenergiecentrale. met het oogmerk de 

Nederlandse elektriciteitsproductlebedn1ven 1n de gelegenheid te stellen praktische 

ervaring en kennis op te doen ten aanzien van de opwekking van elektrische ener

gie door middel van kernsplijting evenals alle handelingen die daarmede verbond 

houden ln de ruimste zin van het woord. 

Alle aandelen In de vennootschap worden sinds 26 oktober 1989 gehouden door 

BV Nederlands Elektnc,teit Administratiekantoor (BV. NEA voorheen N.V Sep) 

In maart 1997 Is de productie van elektnc1te1t met de kernenergiecentrale Dode

waard beëindigd en Is de centrale vervroegd bulten bedrijf gesteld Met ingang 

van 1 juli 2005 verkeert de centrale 1n een situatie van Veilige Insluiting De vennoot

schap droogt zorg voor het beheer van de Veilige Insluiting en. no een Wachttijd 

van 40 Jaar. voor de definitieve omovenng van de centrale 

Vanaf l Januari 1998 Is de vennootschap belastingplichtig voor de vennoot

schapsbelasting 

In overeenstemming met het advies van de adviescommissie herstructurenng elek

triciteltsproducttesector. de commissie Herkströter. Is het doel van NEA om te komen 

tot overdracht van de aandelen GKN aan de Stoot of een door de Stool aan te 

wijzen entiteit 

Ter voorbereidJng daarop Zljn In 1999 en 2004 reeds due dlllgence-onderzoeken 

uitgevoerd op de door GKN getroffen voorzieningen voor opwerking van bestrooide 

en ont1oden splijtstof en voor de sluiting van de centrale Uli deze onderzoeken volgt 

dot vooralsnog geen aanpassing van de berekenlngsgrondslogen voor de voorzie

ningen noodzakelijk Is. mits uitgegaan kon worden van een overheidsbeleid aan

gaande kernenergie. dot op de voor GKN relevante aspecten ongewijzigd blijft 

In het verslagjaar heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen GKN. NEA en de 

Stoot om gezamenlijk de voorwoorden vos1 te stellen waaronder de overdracht 

van de aandelen va n GKN aan de Stoot kon worden gerealiseerd . TIJdens de be

sprekingen zijn procedurele afspraken gemaakt ten behoeve van verdere onder-

handelingen. f'RlcEWATfRHOUsf({DPERS i 
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B.V Gemeenschappeltjke Keme11er!:]1ecentrale Nederland 

grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

algemeen 

Noor aanleiding von de vervroegde buiten bedrijfstelling van de kernenergiecentro

le worden vonaf 1996 de volgende waarderingsgrondslagen toegepast. 

• De materiêle voste activa zijn voor de volledige boekwaarde afgeschreven, 

met ulnonderlng van de grond, waarop niet afgeschreven wordt 

• De voorzieningen worden gebaseerd op de contente waarde van de totale 

verplichtingen samenhangend met de opwerking van de spllJtstof en de slulting 

van de centrale. 

De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen nomlnole waarde. 

De in de voorzlening ontladen bestraalde splijtstof opgenomen verplichtingen in 

vreemde valuta zijn gebaseerd op de inzichten die zlch op bolansdotLJm voordoen 

en worden mede bepaald op grond van doortoe strekkende overeenkomsten en 

van ramingen waarbij de toekomstige verpl!chttngen contant worden gemaakt. De 

verplichtingen In vreemde valuta werden tot en met het boekjaar 2007 op grond 

von het langlopend karakter gewaardeerd tegen de gemiddelde eindkoers van de 

laatste drie )oren. Met ingang van het Jaar 2008 worden deze verpllchtlngen ge

waardeerd tegen de koers op balansdatum. door nu voorzien wordt dot de ver

plichtingen tegenover de Nucleor Decommlssioning Authori1Y, rechtsopvolger van 

Britlsh Nucleor Fuels Ltd., voor het overgrote deel op korte termijn zullen worden 

afgewikkeld. Optredende koersverschillen worden In de voorziening ont1oden be

strooide splijtstof verwerkt 

Overige activa en passiva In vreemde valuta ZlJn omgerekend tegen de koersen per 

bolonsdotum. 

voorz.ieningen 

De onder dit hoofd opgenomen voorziening Is gevormd voor verplichtingen en ri

sico's die samenhangen met de activiteiten van de kernenerglecentrole en zijn 

geboseerd op de Inzichten zoals die zich op bolonsdotum voordoen. 

De voorziening sluiting kernenergiecentrale en ontladen bestrooide splijtstof betreft 

• het transport, de opslag en opwerking van bestrooide splijtstof en transport. op

slag en eindberging van hierbij ontstaan afval en 

• de no beëindiging van de productie van elektrische energie te maken kosten 

van bulten bedrl)fstelling, conseNering en omoverlng van de centrale. 

De kosten zijn gebaseerd op de Inzichten zoals die zich op balansdatum voordoen 

en worden mede bepaald op grond van daartoe strekkende overeenkomsten en 

van ramingen woorbl] de toekomstige verplichtingen conto~~(X)PER5 ra 
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8.V GemeanschaopeJ11ke Karn..ine,o,ecentrale Neflerlm1d 

verpHchtlngen fn vreemde valuta werden tot en met boekjaar 2007 op grond van 

het langlopend karakter gewaardeerd tegen de gemiddelde elndkoers van de 

laatste drie Jaren. Met ingang van het jaar 2008 worden deze verplichtingen ge

waardeerd tegen de koers op balansdatum. door nu wordt voorzien dot de ver

plichtingen tegenover Nuclear Decornrnlssioning Authority2 voor het overgrote deel 

op korte termijn zullen worden afgewikkeld. 

Per 1 januari 2009 heeft de vennootschap vervroegd de RJ-ultlng 2009-6 (aangaan

de Richtlijn 271 .3) uit de Richtlijn voor de jaarverslaggeving toegepast. woord0or het 

nog bestaande onderscheid tussen toegezegd-pensioen- en toegezegde

bijdrageregelingen verdwijnt. 

De pensloenregellng van het Pensioenfonds ABP 1s ln het verleden op grond van RJ 

271 .310 verantwoord als een toegezegd bijdrageregeling. De stelselwijziglng heeft 

hierom geen gevolgen voor het resultaat don wel vermogen van de vennootschap. 

De penStoenen van de medewerkers zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds ABP 

waarvoor op verplichte en contractuele bosrs premies aan het ABP worden betaald 

door de vennootschap. De premies worden verantwoord als personeelskosten zo

dra deze verschuldigd zljn. 

grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

algemeen 

In de rentelasten is gecalculeerde rente ten gunste van de voorzJenfngen begre

pen. 

vennootschapsbelasting 

De vennootschap Is belostfngpllchtig voor de vennootschapsbelasting en vormt met 

B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor een fiscale eenheid voor de ven

nootschapsbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn beide vennoot

schappen oonsprokelljk voor de verschuldigde vennootschapsbelasting van de 

eenheid. 

jJRJCEWNERHOUsf[aJPER5 
PricewaterhouseCoopers Accounrants N \, 

Uitsluitend voor identificat1edue1eme1en 

2 Nuct ear Decommissionlng Authority Is de rechtsopvolger van Brltlsh Nucleor Fuels 
Ltd" de oorspronkelijke contractpartner van B.V Gemeenschappelijke Kernenergie
centrale Nederland. 
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B V GemeenschappehIke l\emener Jre('entrale Nederfan!l 

toelichting op de balans per 31 december 2009 

materiële vaste activa 

Dit betreft de aanschaffingswaarde van het terrein waarop de kemenerglecentrole 

te Dodewaard Is gevestigd. Over het terrein Is niet afgeschreven. In 2009 Is deze 

post niet gemuteerd 

financiële vaste activa 

vorderingen 

De vorderingen hebben betrekking op de aan personeelsleden verstrekte geldle

ningen voor de aankoop van eigen woningen opgenomen 

Het verloop van de vorderingen Is als volgt 

vorderingen ex€ 1000) 2009 2008 

saldo per l Januari 

opnames/ aflossingen(-/-) per saldo 

-

overige effecten 

5 

-/- 1 

4 

6 

5 

De vennootschap heeft voor een bedrog van€ 8 621 belangen In NIRA Limited plc. 

Deze belangen zijn gewaardeerd tegen verkrijg,ngprlJs 

liquide middelen 

De liquide middelen zijn. voorzover niet onmlddelli1k benodigd voor de bedrijfsvoe

ring. belegd 1n kortlopende vermogenslltels. 

fRJcEWVi:RHOUsf[aJPERS .. 
Pricewaterht1useCooper, Accountant~ \ 

Uitsluitend voor 1dent1ficat,eaue,,•1nd,-•1 
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B.V. GemeenschappehJke Kemene1g1ecentrnte Nederland 

eigen vermogen 

geplaatst aandelenkapitaal 

Het maatschappelijk en geplaatst kapltoal Is volgestort en bestaat uit 1710 aande

len van € 34,03 nominaal. 

voorzieningen 

102.086 110.345 

toevoeging ten loste van de winst- en verliesrekening 1 5.103 6.510 

dotatie 

onttrekkiF'lgen 12.779 14.769 

saldo per 31 december - - 94410 102.086 

De toevoeging vindt plaats voor gecalculeerde rente ten loste van de flnonclële 

resultaten. 

De onttrekkingen betreffen: 

• contractuele betalingen betreffende transport. opslag en opwerking van be· 

strooide splijtstof, 

• uitgaven voor het beheer van de Vellige Insluiting en 

• uitgaven In het kader van uitvoering van het Sociaal Plan GKN. 

De begrote betalingen voor 2010 belopen circa€ 3 mln" waarbij verplich'tlngen in 

vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de koers op balansdatum. 

sociaal plan 12.262 12.779 

vellige, Insluiting en omoverlng centrale 

+ 
58.066 53.445 

opwerking van ontladen bestraalde splijtstof 2A.082 35.862 

saldo per 31 december 94.410 102.086 

l®l[}((Jfr~I 

f'R,CtW47ËRHOUsf[C1JPERS ~ 
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BV G-'meenschaopeliJke Kem"nerg,ecentml<> Ne<lilri,md 

De voorziening voor de amoveringskosten is gebaseerd op de In 1999 door hei Duit

se bureau NIS lngenieurgesellschaft mbH uitgevoerde onderzoeken naar de te ver

wachten omoveringskos1en uitgaande van de omovering van de kernenergiecen

trale per 2045 zJJnde 40 Jaar na realisatie van de Veilige Insluiting van de centrale. 

Toevoeging van de gecalculeerde rente vindt picots ten loste van de financiële 

resultdten. 

De specific atie van de voorzieningen reflecteert de meest recente Inzichten. 

niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Voor de volledigheid zJJ opgemerkt dot de berekeningen van de kosten van Ont

manteling van de KCD waarmee In 200Q een aanvang is genomen, zoals op pagina 

8 vermeld, bij het opmaken van de Jaarrekening nog niet waren gefinallseerd zodat 

met de uitkomsten van de berekeningen nog geen rekening ls gehouden. GKN 

verwacht medio mei 2010 over de uitkomsten van de berekeningen te beschikken 

Jaarverslag 2009 -8 maart 2010 
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B.V GemeenSChappellJke Kernenergiecentra!<> Ne(lerland 

toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2009 

bedrijfslasten 

satortssen 

sociale losten 

personeelsl<osten pensioenlasten 

overige 
personeelskosten 

onttrekking ten 
· laste van de 
, voorziening 

sluiting centrale ------- -

908 

77 

136 

7 

1 128 

• 1 128 

0 

75 

125 

7 

1.123 

• 1 123 

----- 0 

Het gemiddeld aantal werknemers in het boekiaar bedroeg 13 (2008 13) 

overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten bestaan uit het saldo van de aan de voorziening toegere

kende rente en de ontvangen rente 

financiële baten en lasten 

rentebaten 

Onder de rentebaten is de ontvangen rente op korte uitzettingen verantwoord als 

mede de boten op de onder de flnanclêle voste activa opgenomen vorderingen 

rentelasten 

Onder de rentelasten zijn begrepen de toevoegingen van rente aan de voorzienin

gen ten bedrage van € 5. 1 mln. (2008: € 6,5 mln.) 

Was getekend op 8 maart 2010 

B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor . directie GKN. 

vertegenwoordigd door hoor directeur 

G.J.G. Geertsema 
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B. V Gemeenschappelijke Kernenerg ecentr;ile Nedarland 

overige gegevens 

winstbestemming 

De winstbestemming is geregeld In artikel 23 en 24 van de statuten 

De tekst doorvon luidt: 

ART!KEL23 

Ten loste van de winst zoals die blijkt uit de door de algemene vergadering 

vastgestelde winst- en verHesrekening worden gebracht 

o. toevoegingen aan reserves voor zover deze door de wet zljn vereist 

b . reserveringen die door de directie onder goedkeuring van de algeme

ne vergadering worden nodig geoordeeld. 

2. Een tekort mag slechts ten loste van de door de wet voorgeschreven reseNes 

worden gedelgd voor zover de wet dot toestoot. 

3. Het na toepassing van het vorenstaande resterende bedrog van de winst 

stoot 

ter beschikking van de algemene vergadering; uitkeringen kunnen slechts 

worden gedaan met lnachtnemîng van het bepaalde In artikel 24 

ARTIKEL 24 

1 De vennootschap kon slechts uitkeringen doen voor zover hoor eigen vermo

gen groter Is don het bedrog von het gestorte Kapltool vermeerderd met de 

reserves die Krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

2. De vennootschap Kan tussentijds uitkeringen doen mits met inachtneming 

van het in lid l bepaalde. 
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8 V Gem2enschapp!!htke Kernenarg1acentra! NaderlJnd 

accountantsverklaring 

Aan de directie van BV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

verklaring betreffende de jaarrekening 

WIJ hebben de In dit verslag op pagina 13 tot en met pagina 23 opgenomen jaarre

kening 2009 van B.V Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland te /vn

hem bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst- en verliesrekening 

over 2009 me1 de toelichting gecontroleerd 

verantwoordelijkheid van de directie 

De directie van de vennootschap Is verantwoordelijk voor het opmaken van de 

Jaarrekening die het vermogen en het resuttoat getrouw dient weer te geven. als

mede voor het opstellen van het JaaNerslog. belde in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvo1 onder meer: het ontwerpen. invoeren 

en in stond houden van een Intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken 

van en getrouw weergeven In de Jaarrekening van vermogen en resultaat. zodanig 

dot deze geen afwijkingen van moteneel belang als gevolg van fraude of fouten 

bevat. het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor flnonciele 

verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandighe

den redelijk Zijn 

verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid Is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 

basis van onze controle WIJ hebben onze controle verricht in overeenstemming met 

Nederlands recht Dienovereenkomstig zijn wij verpllch'I te voldoen aan de voor ons 

geldende gedragsnormen en ZJjn wij gehouden onze controle zodanig te pionnen 

en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dot de Jaar

rekening geen afwijkingen van materieel belang bevat 

Een controle omvat hel urtvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle

Informatie over de bedrogen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van 

de uit te voeren werkzaamheden Is afhankelijk van de profess1onele oordeelsvor

ming van de accountant, waaronder begrepen ZJJn beoordeling van de risico's van 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten 
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In die beoordeling neemt de accountant In aanmerking het voor het opmaken van 

en getrouw weergeven In de Jaarrekening van vermogen en resultaat relevante 

Interne beheersingssysteem. teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken 

van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden ade

quoa t zijn moor die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de erfec!lv1te1t 

van het interne beheersingssysteem van de vennootschap 

Tevens omvat een conlrole onder meer een evaluatie van de oonvoordboorhe1d 

van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggevrng en van de redelijk

heid van schattingen dre de directie van de vennootschap heeft gemaakt. alsme

de een evoluo1re van het algehele beeld von de ;omrekening 

Wij zijn van mening dot de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel 

oordeel 

Naar ons oorrteel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van B.V Gemeenschappelijke Kernenergiecentra

le Nederland per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 1n overeen

stemming met Tltel 9 Boek 2 BW 

verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften 
van regelgevende instanties 

Op grond van de wettelijke verplichting rngevofge artikel 2-393 hd 5 onder f BW mel

den wij dot het ioorverslag. voor zover wij dol kunnen beoordelen, verenigbaar 1s 

met de joorrekeninizoolS In artikel 2 391 lid 4 BW 

/ J 
Arnhem sLrt 20:0 

/ PncewoterhouseCoopers Accountants N V 

C,J Peelen RA 
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