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Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
Algemene informatie

Royal Schiphol Group N.V. is een naamloze (structuur)
vennootschap, statutair gevestigd te Schiphol, gemeente
Haarlemmermeer. De vennootschap is ingeschreven op het adres
Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP te Schiphol, Nederland.
Royal Schiphol Group N.V. voert als handelsnamen Schiphol
Group, Luchthaven Schiphol en Royal Schiphol Group N.V.
Royal Schiphol Group is een luchthavenonderneming met
Amsterdam Airport Schiphol als belangrijkste luchthaven. De
luchthavens van de groep creëren waarde voor de samenleving
en de economie.
De missie van Schiphol Group is Connecting the Netherlands;
Nederland optimaal verbinden met de rest van de wereld en zo
een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland
en daarbuiten. De ambitie van Schiphol Group is om de
luchthaven Schiphol te ontwikkelen tot Europe's Preferred
Airport, de voorkeursluchthaven voor reizigers, airlines en
logistieke dienstverleners. Wij willen hen optimaal bedienen met
een goed gepositioneerde luchthaven en moderne faciliteiten.
De Raad van Commissarissen heeft op 14 februari 2019
ingestemd met de jaarrekening zoals opgemaakt door de
directie. De directie legt de jaarrekening ter vaststelling voor aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die plaatsvindt
op 16 april 2019.
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(in EUR 1.000)

Nieuw

Oud

∆

Kasstroom uit
operationele activiteiten
Resultaat

285.540

285.540

-

Exploitatieresultaat

358.661

358.661

-

Exploitatieresultaat na
aanpassingen

564.550

564.550

-

-9.400

-199.400

190.000

555.150

365.150

190.000

-98.038

-98.038

-

457.112

267.112

190.000

Veranderingen in
werkkapitaal
Kasstroom uit
bedrijfsoperaties
Betaalde winstbelasting,
interest en ontvangen
dividend
Kasstroom uit
operationele activiteiten

Grondslagen voor consolidatie,
waardering en resultaatbepaling

Ontvangen aflossing
leningen

-290.000

-

-290.000

Investeringen in deposito's

100.000

-

100.000

Hierna volgt een uiteenzetting van de grondslagen voor
consolidatie, waardering van activa en passiva en bepaling van
het resultaat van Schiphol Group. Deze grondslagen zijn in
overeenstemming met IFRS, voor zover aanvaard door de EU en
worden consistent toegepast op alle informatie die wordt
gepresenteerd. Voorts wordt, voor zover van toepassing, voldaan
aan de wettelijke bepalingen betreffende de jaarrekening zoals
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Als waarderingsgrondslag
hanteert Schiphol Group het historische kostprijsstelsel,
uitgezonderd vastgoedbeleggingen en derivaten. Deze posten
worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Ontvangen aflossing
leningen

2.422

-

-294.384

-

-481.962 -291.962

-190.000

Wijzigingen in de grondslagen
Schiphol Group heeft besloten tot een wijziging in de classificatie
van investeringen in deposito's met een oorspronkelijke looptijd
van meer dan drie maanden binnen het geconsolideerd
kasstroomoverzicht. Deze investeringen worden gerapporteerd
onder de handels- en overige vorderingen en mutaties werden
voorheen gerapporteerd als onderdeel van de mutaties in het
werkkapitaal binnen de kasstromen uit bedrijfsoperaties in het
geconsolideerde kasstroomoverzicht. Echter, gegeven het doel
van deze investeringen in deposito's (welke is om op korte termijn
uitgaven voor investeringen in vaste activa te financieren) leidt
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een classificatie van de mutaties als onderdeel van de kasstroom
uit investeringsactiviteiten tot een verbetering van het inzicht. De
vergelijkende cijfers zijn aangepast voor deze reclassificatie.

Overige kasstromen uit
investeringsactiviteiten
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten

2.422
-294.384

Vrije kasstroom

-24.850

-24.850

-

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten

-55.333

-55.333

-

Nettokasstroom

-80.183

-80.183

-

Stand liquide middelen bij
aanvang boekjaar

250.767

250.767

-

Nettokasstroom

-80.183

-80.183

-

-214

-214

-

170.370

170.370

-

Koers- en
omrekeningsverschillen
Stand liquide middelen

