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\

Aan de Raad van Commissarissen en de Directie 
van Luchthaven Den Helder B.V.
Luchthavenweg 10a 
1786 PP DEN HELDER

Datum : 18 juni 2019 
Kenmerk : PV/557/NB/18

Geachte Raad/Directie,

Hiermede brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2018 van uw vennootschap.

Maatlat 1 
1906 BL limmen 

Postbus 44 
190GZG Ummen

Tel: 072 - 505 7555 
Fax:072 - 505 7557 

E-mail: info@valgra.nl 
Website: www.valgra.nl

Valkering De Graaf 
Accountants B.V. 

K.v.K.: 37110369

IBAN NL55 RABO 0300 9880 28 
BIC RAB0NL2U 

BTW nr.: NL812807704B01

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke te 
zamen de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Luchthaven Den Helder B.V. te Den 
Helder samengesteld. Deze jaarrekening doen wij u hierbij toekomen.

De balans per 31 december 2018 sluit met een totaaltelling van C 7.727.113 en de winst- en 
verliesrekening over 2018 sluit met een positief saldo van C 210.610 (2017 voordelig 
C 239.082).

De samenstellingsverklaring is door ons achterwege gelaten omdat de accountantscontrole is 
opgedragen aan Omnyacc. De controleverklaring wordt door Omyacc separaat toegezonden.

REGIS IER 
BELAS n.NG 
ADVISEURS IB
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2. Fiscale positie

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsonderneming in werking getreden. 
Met ingang van 1 januari 2016 is de vennoot Luchthaven Den Helder B.V. VPB-plichtig voor haar 
aandeel in Den Helder Airport C.V..

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2018 bedraagt C 0. Dit bedrag is 
als volgt berekend:

Resultaat

Bij:
Niet aftrekbare kosten 
Beperkt aftrekbare kosten

Af:
Correctie fiscale afschrijving 
Investeringsaftrek

Belastbaar bedrag 2018

2018
C

210.610

36
__________ 920

211.566

297.757
6.341

304.098
-92.532

Per 31 december 2018 beschikt de vennootschap over de volgende fiscaal verrekenbare 
verliezen, welke tot het daarbij vermelde boekjaar verrekenbaar zijn met toekomstige winsten.

Saldo Te verrekenen
verlies tot boekiaar

C e
Verrekenbaar verlies 2016 150.851 2025
Verrekenbaar verlies 2017 63.469 2026
Verrekenbaar verlies 2018 92.532 2027
Totaal 306.852
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3. Bestemming van het resultaat

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden in 2018 is de jaarrekening 2017 
vastgesteld. De winst na belastingen over het boekjaar 2017 bedroeg C 239.082. Dit bedrag werd 
overeenkomstig het door de Raad van Commissarissen en de Directie gedane voorstel toegevoegd 
aan de overige reserves.

Ten aanzien van het in 2018 behaalde resultaat ad C 210.610 stellen de Raad en Directie aan de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om C 215.603 toe te voegen aan de wettelijke reserve 
en C 4.993 ten laste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is reeds in de balans verwerkt.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 
toelichting zijn wij steeds gaarne bereid.

Met vriéndelijke groet, hoogachtend,

Valkering De Graaf Accountants B.V.

P.T.M. Valkering AA
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Jaarrekening
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A. Balans

Balans per 31 december 2018 na voorgestelde bestemming van het resultaat.

Actief 31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa
C C c e

Immateriële vaste activa
Goodwill 364.045

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
Overige vorderingen

6.825.118 6.209.848
221.957

7.047.075 6.209.848

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 10 246.189

Liquide middelen 315.983 537.908

Totaal 7.727.113 6.993.945

Passief 31-12-2018 31-12-2017
C 6 C C

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal
Wettelijke reserve
Overige reserves

45.378 45.378
6.626.011 6.164.470

521.934 772.865
7.193.323 6.982.713

Langlopende schulden 509.041

Kortlopende schulden en overlopende passiva 24.749 11.232

Totaal 7.727.113 6.993.945

Ter identificatie
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B. Winst- en verliesrekening

2018 2017
É C

Overige bedrijfskosten 4.555 7.084

Bedrijfsresultaat -4.555 -7.084

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -208 250
Rentelasten en soortgelijke kosten 230 22

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -4.993 -6.856

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen 215.603 245.938

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 210.610 239.082
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C. Toelichting

a. Algemeen

1. Personeel

Over het verslagjaar was er geen personeel ín dienst.

2. Grondslagen voor de balanswaardering 

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op 18 juni 2019 volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan 
de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar 
zijn. De statutaire doelstelling betreft het optreden als beherend vennoot in een commanditaire 
vennootschap. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37059271.

Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien 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.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzonder waardeverminderingen. De jaarlijkse 
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde.

Financiële vaste activa
De meerderheidsdeelnemingen en overige deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de netto-vermogenswaarde, berekend volgens de 
grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen 
nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

3. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden 
kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten 
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn 
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen 
zodra deze voorzienbaar zijn.

Ter Identificatie

Netto-omzet
De netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en 
diensten exclusief omzetbelasting.
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c. Toelichting op de balans
2018 2017

Immateriële vaste activa C ĉ

Goodwill

Saldo begin boekjaar 0
Bij: investering boekjaar 364.045
Af: afschrijving boekjaar 0
Saldo einde boekjaar 364.045 0

Dit heeft betrekking op de aankoop van de aandelen van M.M. de Graaf Parkeerterrein B.V..

Financiële vaste activa
31-12-2018 31-12-2017

Deelnemingen in groepsmaatschappijen C C
Den Helder Airport C.V. 6.671.389 6.209.848
M.M. de Graaf Parkeerterrein B.V. 153.729

6.825.118 6.209.848

Deelneming (50oZo) Den Helder Airport C.V.

Saldo begin boekjaar 
Aandeel resultaat boekjaar 
Winstuitkeringen 
Saldo einde boekjaar

2018 2017
C C

6.209.848 6.209.848
215.603 245.938
245.938 -245.938

6.671.389 6.209.848

Het betreft een kapitaalrekening in Den Helder Airport C.V.. De eerste storting bedroeg C 45.378. Er wordt 
geen rente vergoed over de kapitaalrekening.

Deelneming f 10096) M.M. de Graaf Parkeerterrein B.V.

Saldo begin boekjaar 
Bij: aankoop boekjaar 
Saldo einde boekjaar

0
153.729____________
153.729 0

Dit betreft een 100% deelneming in M.M. de Graaf Parkeerterrein B.V.. De aanschafwaarde bedraagt 
C 517.774.

31-12-2018 31-12-2017
Overige vorderingen C 0

Lening u/g gemeente Den Helder 221.957

Deze lening is verstrekt aan de gemeente Den Helder inzake hun aandeel in het RESA Project. Er zijn geen 
afspraken gemaakt over rente, aflossing of zekerheden.

Vorderingen en overlopende activa

Winstuitkering Den Helder Airport C.V. 
Rente spaarrekening

245.938 
10_________ 251
10 246.189

Liquide middelen

Rabobank BedrijfsSpaarRekening NL63 RABO 1025 4561 49
Ter identificatie
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Geplaatst aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt C 226.890,11, verdeeld in 250 aandelen A en 250 aandelen B 
van C 453,78 nominaal elk. Hiervan is bij oprichting 0 45.378,02 geplaatsten volgestort ten name 
van de Gemeente Den Helder, verdeeld in 50 aandelen A en 50 aandelen B. Het kapitaal onderging in 
het boekjaar geen wijziging.

2018 2017
Wettelijke reserve C 6

Het verloop van de wettelijke reserve is als volgt:

Saldo begin boekjaar 6.164.470 6.164.470
Bij: Ingehouden winst deelneming 215.603 245.938
Af: Uitkering boekjaar 2017 245.938 -245.938
Saldo einde boekjaar 6.626.011 6.164.470

Betreft de ingehouden winst van Den Helder Airport C.V., waarvan de uitkering niet door de 
vennootschap bewerkstelligd kan worden. Het resultaat van 2017 is achteraf toch niet uitgekeerd.

Overige reserves

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Saldo begin boekjaar 772.865 533.783
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -4.993 -6.856
Dividenduitkering 2017 Den Helder Airport C.V. -245.938 245.938
Saldo einde boekjaar 521.934 772.865

31-12-2018 31-12-2017
C e

Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening-courant Den Helder Airport C.V. 363.388
Rekening-courant M.M. de Graaf Parkeerterrein B.V. 145.653

509.041 0

Over de schuld aan Den Helder Airport C.V. is 2,5?6 rente berekend, over de schuld aan M.M. de Graaf 
Parkeerterrein B.V. 4,5%. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen aflossingsschema.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Overdrachtsbelasting 21.000
Rekening-courant Den Helder Airport C.V. 6.232
Accountantskosten 1.749 1.750
Kosten accountantscontrole 2.000 3.250

24.749 11.232
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d. Toelichting op de winst- en verliesrekening

Overige bedrijfskosten
2018

C
2017

C

Accountantskosten 1.445 694
Kosten accountantscontrole 3.110 2.203
Advieskosten

4.555
4.187
7.084

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening -208 250

In 2017 was er een te hoge raming opgenomen.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekening-courant Den Helder Airport C.V. 230 22

Resultaat deelnemingen

Den Helder Airport C.V. 215.603 245.938

Den Helder,

Raad van Commissarissen Directie

Datum: //-.o:
J. van derZouw

H. Faber

Datum:

.J.yařļden H; iff-Nelis
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OMNYACC In Control 
Postbus 141 
1780 AC Den Helder

Verkeerstorenweg 1 
178G PN Den Helder

T 0223 - 688600 
F 0223 - 688629 
E info@omnyaccincontrol.nl 
I www.omnyacc.nl

OMN Y/ ÄCC
accountants en belastingadviseurs

Aan het bestuur en de raad van commissarissen van:
Luchthaven Den Helder B.V.
Luchthavenweg 10-a 
1786 PP DEN HELDER

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de raad van commissarissen van Luchthaven Den Helder B.V.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Luchthaven Den Helder B.V. te Den Helder 
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Luchthaven Den Helder B.V. per 31 
december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de winst-en-verliesrekening over 2018; en
3. 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 Luchthaven Den Helder B.V. zoals vereist in zoals vereist in de 
Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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).

Omnyacc In Control B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37064470 en liecfl daar algemene voor waarden gedeponeerd. De 
algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes. overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen. Op uw verzoek zenden wij u deze 
kosteloos toe. Omnyacc In Control B.V. is aangesloten bij Omnyacc, oen samenwerkingsverband tussen juridisch en economisch onafhankelijke kantoren. SRA



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

B. 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 bestuursverslag '
- 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.

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.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de 

jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 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 het bestuur afwegen of de onderneming in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de



continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

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 materialiteit 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;



- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doei 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 het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur 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 ínhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen 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.

Den Helder, 18 juni 2019

Omnyacc In Control B.V.

drs
I/m.

Schintz-Privée RA
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