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VERSLAG 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Gedurende het verslagjaar kwam de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

één maal bijeen. 

Op 21 maart 2011 heeft de Vergadering goedkeuring verleend aan de jaarstukken 

2010. 

Door de directie is regelmatig gerapporteerd aan de aandeelhouder over de gang 

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

giecentrale Dodewaard en de afwikkeling van de overeenkomsten die in het verle

den door GKN zijn aangegaan. 
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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 staken. Op 26 maart 1997 

werd de installatie afgeschakeld van het landelijke elektriciteitsnet en op 1 juli van 

datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel 

voor beëindigd. Daarmee werd het afbouwtraject van de kernenergiecentrale 

Dodewaard ingezet. 

GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedrijf gesteld en geconser

veerd voor een Wachttijd van 40 jaar. Na deze Wachttijd zal de centrale definitief 

ontmanteld worden. 

In 2011 stonden de volgende onderwerpen centraal: 

■ beheer van de Veilige Insluiting 

■ opwerking van splijtstof 

■ overdracht van plutonium 

■ overdracht van de onderneming aan de Staat 

beheer van de Veilige Insluiting 

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

tijd (WA) in te laten gaan. Op dat moment werd het deel WA van de Kernenergie

wetvergunning voor Buitenbedrijfstelling en Wachttijd van de kernenergiecentrale 

van kracht. 

Tijdens het verslagjaar is door de KFD de status van de installatie gecontroleerd. 

Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering, stralingshygiëne, archivering en 

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

voerd. 

Uit alle inspectierapporten is gebleken dat het beheer van de Veilige Insluiting (de 

conservering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt. 

GKN stelt daarnaast, zoals voorgeschreven in de Kernenergiewetvergunning, drie

maandelijks een rapport op dat is geadresseerd aan het ministerie van Economi

sche Zaken, Landbouw en Innovatie, de Kernfysische Dienst en andere belangheb

benden. Daarin komen de onderwerpen Bedrijf en onderhoud, Lozingen van radio

activiteit, Stralingsbescherming, Conventionele milieuaspecten en Organisatie aan 

de orde. 
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Op 22 november 2006 heeft de Europese Commissie, Directoraat-generaal Energie 

en Vervoer, Directoraat 1 - Nucleaire Inspectie, GKN naar aanleiding van een op 15 

november 2006 door Euratom uitgevoerde inspectie doen weten het voornemen te 

hebben de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) te adviseren om 

de registratie van de KCD als nucleaire installatie op te heffen. De IAEA heeft op 28 

april 2010 zelf een inspectie uitgevoerd in aanwezigheid van een inspecteur van 

Euratom. Naar aanleiding van deze IAEA-inspectie heeft Euratom op 12 augustus 

2010 laten weten dat de IAEA voornemens is de status van de installatie te down

graden van "Closedown Phase" naar de nieuw te creëren status van "Closedown 

Phase (in state of Preservation)". Deze nieuwe status is door Euratom op 16 septem

ber 2011 per brief bevestigd. 

In het verslagjaar vonden geen inspecties plaats door Euratom of de IAEA. 

Tijdens de eerder genoemde inspectie werd tevens geconstateerd dat de splijtstof

boekhouding op "nul" staat. 

opwerking splijtstof 

Met de Nuclear Decommissioning Authority (NDA) , rechtsopvolger van British 

Nuclear Fuels Plc, is op 14 augustus 2006 een "Risk Sharing Supplemental 

Agreement" overeengekomen. Deze overeenkomst dient om de kosten en alloca

tie van kosten die voortvloeien uit een eerder afgesloten "Service agreement for the 

reprocessing of irradiated fuel and associated services" te fixeren en daarmee be

heersbaar te maken. In de genoemde Service Agreement was opgenomen dat de 

kosten op een omslagbasis verdeeld werden over de elektriciteitsproductiebedrij

ven die deelnemen aan het NDA programma van opwerking van splijtstof. 

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

Service Agreement, kunnen ontstaan als gevolg van ontwikkelingen buiten de 

schuld van de NDA. Tot en met het jaar 2011 zijn dergelijke ontwikkelingen aan GKN 

niet gemeld. 

De Risk Sharing Supplemental Agreement zal naar verwachting ultimo 2012 eindi

gen. 

GKN heeft geen splijtstof meer in haar bezit, noch op de locatie Dodewaard noch 

op locatie La Hague (Frankrijk) noch op locatie Sellafield (Verenigd Koninkrijk) . 

Jaarverslag 2011 GKN 
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overdracht van plutonium 

Voor het in het bezit van GKN zijnde plutonium dat ligt opgeslagen in Sellafield (UK) 

is in 2008 een traject opgestart dat moet leiden tot een definitieve oplossing. Met 

het Franse AREV A NC zijn in 2008 overeenkomsten afgesloten over de verpakking, 

het transport en de overdracht in eigendom van het resterende GKN-plutonium. Bij 

aankomst in Frankrijk zal AREVA het plutonium hergebruiken voor nieuwe nucleaire 

brandstof. 

De overdracht van het in Sellafield opgeslagen GKN-plutonium aan AREV A was 

aanvankelijk voorzien te zullen plaatsvinden in 2010. Echter, als gevolg van beperkte 

transportmogelijkheden vanaf Engeland naar Frankrijk zal overdracht op z'n vroegst 

in 2016 kunnen plaatsvinden. 

Gegeven de beperkte transportmogelijkheden om het GKN-plutonium te vervoeren 

van Engeland naar Frankrijk is GKN in 2010 op uitnodiging van de Britse overheidsor

ganisatie Nuclear Decommissioning Agency (NOA), tevens eigenaar van de opwer

kingsfaciliteiten te Sellafield, besprekingen gestart om te onderzoeken of het GKN

plutonium mogelijk overgedragen kan worden aan de NOA. Eén van de voorwaar

den verbonden aan een mogelijke overdracht aan de NOA is de toestemming van 

de Britse Regering om plutonium dat buitenlands eigendom is over te dragen aan 

de NOA. De Britse Regering heeft deze toestemming in december 2011 verleend. 

GKN is thans in onderhandeling over de overige voorwaarden waaronder de te 

betalen prijs voor de overdracht van eigendom (Transfer of Title). Mocht de oer

dracht aan de NOA niet doorgaan dan valt GKN terug op de overeenkomst met 

AREVA. Hierover is met AR EVA overleg gevoerd. 

overdracht van de onderneming aan de Staat 

Sinds 2008 voeren NEA, GKN en de Staat overleg over de overdracht door NEA van 

de aandelen GKN aan de Staat dan wel aan de staatsdeelneming COVRA. Mede 

als gevolg van het opheffen van het ministerie van VROM is in het verslagjaar geen 

voortgang geboekt. Met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en In

novatie dat dit onderwerp van het voormalige ministerie van VROM heeft overge

nomen, konden (nog) geen inhoudelijke gesprekken gevoerd worden. 

In 2009 heeft GKN in overleg met de Staat opdracht verstrekt aan Siempelkamp NIS 

lngenieurgesellschaft mbH om op basis van de meest recente technische kennis 

nieuwe kostenberekeningen te maken voor de ontmanteling van de Kernenergie

centrale Dodewaard (KCD) in 2045. In dat jaar eindigt de door de Staat afgegeven 

vergunning voor de Veilige Insluiting van de KCD. 

Jaarverslag 2011 GKN 
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Zowel het {toenmalige} ministerie van VROM als COVRA hebben na voltooiing van 

het door NIS opgestelde ontmantelingsplan, in juni 2010 bij brief verklaard (i} ak

koord te gaan met de door NIS uitgevoerde berekeningen en {ii} dat de berekenin

gen een goede raming van de kosten van de ontmanteling van de KCD geven. 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie {in deze casus de 

rechtsopvolger van het ministerie van VROM) heeft in het verslagjaar de bevindin

gen van het ministerie van VROM overgenomen en verklaart goedkeuring te verle

nen aan het voorliggende ontmantelingsplan. Bij Besluit van 13 september 2011 stelt 

de Minister dat het ontmantelingsplan voldoet aan de eisen die daaraan in de arti

kelen 26, 1 e en 2e lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en 3, 1 e en 

2e lid, van de Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen 

worden gesteld. 

Het Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tot 

goedkeuring van het ontmantelingsplan vormt de basis voor de door GKN te stellen 

Financiële zekerheid voor de kosten van ontmanteling en eindberging van de KCD 

conform het gestelde in art. 15f van de Kernenergiewet. De Financiële zekerheidstel

ling dient mede goedgekeurd te worden door het ministerie van Financiën. 

Eén van de voorwaarden om tot een overdracht van de door NEA gehouden GKN

aandelen te komen is de overdracht van het eigendom van GKN's plutonium dat in 

Sellafield ligt opgeslagen. In het verslagjaar heeft GKN intensieve onderhandelingen 

gevoerd met de Britse Nuclear Decommissioning Authority om tot vervroegde over

dracht van het eigendom van GKN's plutonium te komen. Deze onderhandelingen 

konden nog niet worden afgerond en lopen in 2012 door. Indien geen vervroegde 

overdracht kan worden gerealiseerd, dan dient GKN te wachten tot tenminste 2016 

zijnd het eerste mogelijke tijdstip om het plutonium te kunnen verschepen van Enge

land naar Frankrijk. In Frankrijk kan het plutonium gerecycled kan worden tot nieuwe 

nucleaire brandstof. 

Jaarverslag 2011 GKN 
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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 laten 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 2011 bestond de formatie uit drie formatieplaatsen te weten een 

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

Veilige Insluiting. 

De formatieplaats plv. manager Locatie KCD wordt ingevuld door een medewerker 

uit de seniorenregeling. 

personeel 

personeelsbestand 

Op 31 december 2011 waren 12 medewerkers in dienst. Van deze medewerkers 

werken er 2 binnen de formatie en 10 buiten de formatie. Tien medewerkers maken 

gebruik van een seniorenregeling volgens het Sociaal Plan GKN waarvan één me

dewerker op een formatieplaats. 

personeel van derden 

In 201 l is de inhuur van personeel van derden met 0,2 fte teruggebracht. Het vak

gebied Algemene Zaken is ondergebracht bij de directie. Ingehuurd personeel der

den houdt zich bezig met werkzaamheden op de vakgebieden Financiën (0,2 fte), 

Administratie (0,2 fte) en Personeelszaken (0,2 fte). 

personeelsformatie per 31 december 2011 

formatieplaatsen ( exclusief directie) 

Jaarverslag 2011 GKN 
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aantal medewerkers 

Het personeelsbestand telt 12 personeelsleden dat als volgt over de organisatie is 

verdeeld: 

1 directeur NEA 
formatie 

l l Iocatiemanager 
-

plv locatiemanager 

stralingsdeskundige VI 

seniorenregeling 

buiten de formatie 
(waarvan 1 opger0epen '") 

werkend aan werk 

- -

leeftijdsopbouw (per 31 december 2011) 

<44 

45-49 

50-54 

55-:S,9 

>60 

overigen 

gemiddelde leeftijd populatie 
(per 31 december 201 1) 

aohtdl vertrokken medewerkers in 201 1 

1, ziekteverzuim 
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57,90 jaar 
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12 

~ 1 1 l' buiten1formatië , 
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personeelsvergadering 

samenstelling per 31 december 2011 

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

GKN. 

data overleg met de directie 

25mei 

9 november 

Onderwerpen van bespreking 

Tijdens de personeelsvergaderingen zijn de in dit verslag genoemde onderwerpen 

besproken. 

Jaarverslag 2011 GKN 
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Il JAARREKENING 

De samenstelling van de jaarrekening 201 l is als volgt: 

■ balans per 31 december 201 l 

■ winst- en verliesrekening over het jaar 201 l 

■ algemene toelichting 

■ toelichting op de balans per 31 december 20 l l 

■ toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 201 l 

■ overige gegevens 

Jaarverslag 2011 GKN 
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balans per 31 december 2011 

B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

ACTIVA 

vaste activa 

materiële voste activa 

terreinen 

financiële vaste activa 

vorderingen 

overige effecten 

vlottende activa 

vorderingen 

de.biteuren 

overlopende activa 

liquide middelen 

Jaarverslag 2011 GKN 
19 maart 2012 

2011 

283 

283 

2 

9.970 

-9.972 

11 1 

840 

851 

80.486 

80.486 

91.592 

2010 

283 

283 

3 

9 

12 

20 1 
335 

355 

91.792 

9 1.792 

92.442 
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PASSIVA 

eigen vermogen 

gepladtst 
aandelenkapitaal 

voorzieningen 

sluiting centrale en opwerking 
van ontladen brandstof 

kortlopende schulden 

aan leveranciers 

belosting~n en i::,remies socldle 

"'~rzekerin en 

overlopende passivci 
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2011 

9 1.362· 

73 1 

38 

61 

2010 

58 

58 58 

92. 194 

91.362 92.194 

75 

37 

[ 78 

172 1 l90 

91.592 '92.442 
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winst- en verliesrekening over het jaar 2011 

B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

bedrijfslasten 

qveri.ge bedrijfskosten 

bedrljfsresultaat 

financiële baten en lasten 

rentebaten 

rent.elaste·n 

resultaat voor belastingen 

beldsting 

resultaat na belasting 
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3.190 

1.436 
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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 elektriciteitsproductiebedrijven in 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 verband 

houden in de ruimste zin van het woord. 

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

B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor. (B.V. NEA voorheen N.V. Sep) 

In maart 1997 is de productie van elektriciteit met de kernenergiecentrale Dode

waard beëindigd en is de centrale vervroegd buiten bedrijf gesteld. Met ingang 

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

schap draagt zorg voor het beheer van de Veilige Insluiting en, na een Wachttijd 

van 40 jaar, voor de definitieve amovering van de centrale. 

Vanaf 1 januari 1998 is de vennootschap belastingplichtig voor de vennoot

schapsbelasting. 

In overeenstemming met het advies van de adviescommissie herstructurering elek

triciteitsproductiesector, de commissie Herkströter, is het doel van NEA om te komen 

tot overdracht van de aandelen GKN aan de Staat of een door de Staat aan te 

wijzen entiteit. 

Ter voorbereiding daarop zijn in 1999 en 2004 reeds due diligence-onderzoeken 

uitgevoerd op de door GKN getroffen voorzieningen voor opwerking van bestraalde 

en ontladen splijtstof en voor de sluiting van de centrale. Uit deze onderzoeken volgt 

dat vooralsnog geen aanpassing van de berekeningsgrondslagen voor de voorzie

ningen noodzakelijk is, mits uitgegaan kan worden van een overheidsbeleid aan

gaande kernenergie, dat op de voor GKN relevante aspecten ongewijzigd blijft. 

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

Staat om gezamenlijk de voorwaarden vast te stellen waaronder de overdracht 

van de aandelen van GKN aan de Staat kan worden gerealiseerd. Tijdens de be

sprekingen zijn procedurele afspraken gemaakt ten behoeve van verdere onder

handelingen. 

Jaarverslag 2011 GKN 
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grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

algemeen 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Naar aanleiding van de vervroegde buiten bedrijfstelling van de kernenergiecentra

le worden vanaf 1996 de volgende waarderingsgrondslagen toegepast: 

■ De materiële vaste activa zijn voor de volledige boekwaarde afgeschreven, 

met uitzondering van de grond, waarop niet afgeschreven wordt. 

■ De voorzieningen worden gebaseerd op de contante waarde bij een rekenren

te van 4% van de totale verplichtingen samenhangend met de opwerking van 

de splijtstof en de sluiting van de centrale. 

De in de voorziening ontladen bestraalde splijtstof opgenomen verplichtingen in 

vreemde valuta zijn gebaseerd op de inzichten die zich op balansdatum voordoen 

en worden mede bepaald op grond van daartoe strekkende overeenkomsten en 

van ramingen waarbij de toekomstige verplichtingen contant worden gemaakt. De 

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

van het langlopend karakter gewaardeerd tegen de gemiddelde eindkoers van de 

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

waardeerd tegen de koers op balansdatum, daar nu voorzien wordt dat de ver

plichtingen tegenover de Nuclear Decommissioning Authority, rechtsopvolger van 

British Nuclear Fuels Ltd., voor het overgrote deel op korte termijn zullen worden 

afgewikkeld. Optredende koersverschillen worden in de voorziening ontladen be

straalde splijtstof verwerkt. 

Overige activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen per 

balansdatum. Vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. 

financiële vaste activa 

De niet beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

De gekochte, rentedragende beursgenoteerde obligatieleningen worden gewaar

deerd tegen geamortiseerde kostprijs. Overige vorderingen en leningen worden 

gewaardeerd tegen hun nominale waarde. 

De vennootschap 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. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. 
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liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd 

korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nomi

nale waarde. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtin

gen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schat

ten. 

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

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

gebaseerd op de inzichten zoals die zich op balansdatum voordoen. 

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 waarbij de toekomstige verplichtingen contant worden gemaakt. De 

verplichtingen in vreemde valuta werden tot en met boekjaar 2007 op grond van 

het langlopend karakter gewaardeerd tegen de gemiddelde eindkoers van de 

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

waardeerd tegen de koers op balansdatum, daar nu wordt voorzien dat de ver

plichtingen tegenover Nuclear Decommissioning Authority1 voor het overgrote deel 

op korte termijn zullen worden afgewikkeld. 

De voorziening sluiting kernenergiecentrale en ontladen bestraalde splijtstof betreft 

• het transport, de opslag en opwerking van bestraalde splijtstof en transport, op

slag en eindberging van hierbij ontstaan afval en 

• de na beëindiging van de productie van elektrische energie te maken kosten 

van buiten bedrijfstelling, conservering en amovering van de centrale. 

De pensioenen van de medewerkers zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds ABP 

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

door de vennootschap. De premies worden verantwoord als personeelskosten zo

dra deze verschuldigd zijn. 

1 Nuclear Decommissioning Authority is de rechtsopvolger van British Nuclear Fuels 

Ltd., de oorspronkelijke contractpartner van B.V. Gemeenschappelijke Kernenergie

centrale Nederland. 
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grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

algemeen 

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

pen. Rente baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met 

de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. 

vennootschapsbelasting 

De vennootschap is belastingplichtig 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 ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde vennootschapsbe

lasting van de eenheid. 

Latente belastingen worden opgenomen voor tijdelijke waarderingsverschillen tus

sen de fiscale waardering en de in de jaarrekening verwerkte waardering. De bere

kening geschiedt tegen actuele belastingtarieven. Latente belastingvorderingen uit 

hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensa

tie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale 

winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en 

verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. 
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toelichting op de balans per 31 december 2011 

materiële vaste activa 

Dit betreft de aanschaffingswaarde van het terrein waarop de kernenergiecentrale 

te Dodewaard is gevestigd. Over het terrein is niet afgeschreven. In 2011 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: 

opnames / aflossingen (-/ -) per saldo 

2 

-/- 1 

3 

overige effecten 

De specificatie is als volgt: 

beursgenoteerde obligatieleningen 9.877 

9.970 

Onder de niet beursgenoteerde effecten zijn de belangen in NIRA ma te Luxem

burg en ELINI ma te Brussel opgenomen. Deze belangen zijn gewaardeerd tegen 

verkrijgingprijs . 

9 

De reële waarde van de tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde beursgeno-· 

teerde obligatieleningen bedraagt per jaareinde€ 9.865 (2010: € nihil). 

liquide middelen 

De liquide middelen zijn, voorzover niet onmiddellijk benodigd voor de bedrijfsvoe

ring, belegd in kortlopende vermogenstitels. 
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eigen vermogen 

geplaatst aandelenkapitaal 

Het maatschappelijk en geplaatst kapitaal is volgestort en bestaat uit 1710 aande

len van € 34,03 nominaal. 

voorzieningen 

saldo per l januari 

toevoeging ten laste van de winst- en verliesrekening 

Dotatie 

Onttrekkingen 

saldo per 31 december 

92.194 

4.610 

5.442 l 

91.362 

94.410 

4.720 

6.936 

92.194 

De toevoeging vindt plaats voor gecalculeerde rente ten laste van de financiële 

resultaten. 

De onttrekkingen betreffen: 

■ contractuele betalingen betreffende transport, opslag en opwerking van be-

straalde splijtstof; 

■ uitgaven voor het beheer van de Veilige Insluiting; 

■ uitgaven in het kader van uitvoering van het Sociaal Plan GKN; 

■ verschil tussen gecalculeerde en gerealiseerde rente. 

De begrote betalingen voor 2012 belopen circa€ 2.2 mln., waarbij verplichtingen in 

vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de koers op balansdatum. 

sociaal pion 

veilige insluiting en amovering centrale 

opwerking van ontladen bestraalde splijtstof 

saldo per 31 december 
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pagina 21 van 26 



B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

De voorziening voor de amoveringskosten is gebaseerd op de in 2009 door het Duit

se bureau NIS lngenieurgesellschaft mbH uitgevoerde onderzoeken naar de te ver

wachten amoveringskosten uitgaande van de amovering van de kernenergiecen

trale per 2045 zijnde 40 jaar na realisatie van de Veilige Insluiting van de centrale. 

Toevoeging van de gecalculeerde rente vindt plaats ten laste van de financiële 

baten en lasten. 

De specificatie van de voorzieningen reflecteert de meest recente inzichten. 

niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen bekend. 
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toeffchting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2011 

bedrijfslasten 

p rso eeis os en 

soc, te losten 

penslo n10s1en 

70 

l 3 

12 

7 

7 

1.060 1.101 

- l .066 • 1.101 

Het gemiddeld aantal werknemers in het boekjaar bedroeg 12 (201 O: 12) 

overige bedrijfskosten 

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

kende rente en de ontvangen rente. 

ftnanclile baten en lasten 

rentebaten 

Hieronder zijn opgenomen de rentebaten op k.orte uitzettingen en beursgenoteerde 

obligotielenlngen. 

rentelasten 

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

gen ten bedrage van€ 4.6 mln. (2010: € 4.7 mln.). 

Was getekend op 19 maart 2012 

B.V. Nederlands 8ektriciteit Administrotieli:antoor, directie GKN. 

vertegenwoordigd door hoor directeur 

G.J.G eertse o 
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overige gegevens 

resultaatbestemming 

De winstbestemming is geregeld in artikel 23 en 24 van de statuten. 

De tekst daarvan luidt: 

ARTIKEL 23 

l. Ten laste van de winst zoals die blijkt uit de door de algemene vergadering 

vastgestelde winst- en verliesrekening worden gebracht: 

a. toevoegingen aan reserves voor zover deze door de wet zijn vereist; 

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

ne vergadering worden nodig geoordeeld. 

2. Een tekort mag slechts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves 

worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. 

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

staat 

ter beschikking van de algemene vergadering; uitkeringen kunnen slechts 

worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 24. 

ARTIKEL 24 

l. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermo

gen groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal 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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controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de directie van B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag op pagina 12 tot en met 23 opgenomen jaarrekening 

2011 van B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland te Arnhem ge

controleerd. 

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de winst-en

verliesrekening over 2011 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht 

van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelich

tingen. 

Verantwoordelijkheid van de directie 

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

jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, als

mede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

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, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat 

wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze con

trole zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle

informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselec

teerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarreke

ning een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne be

heersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en 

voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaam

heden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben 
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echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalu

eren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslagge

ving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaak

te schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

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

geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 

Naar ons oordeel 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 20 l l en van het resultaat over 2011 in overeen

stemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 

(BW). 

verklaring betreffende andere bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortko

mingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor 

zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en 

of de in artikel 2:392 lid l onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toege

voegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoor

delen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Utrecht, 19 maart 2012 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

drs. C.J.A.M. Romme RA 
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