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Bestuursverslag 2013 

A. Achtergrond Parking Delft BV 
1. Inleiding 
Parking Delft B.V. is opgericht in 2003 door de Stichting Parkeervoorzieningen 
Delft met als doel de Zuidpoortgarage te exploiteren. De Phoenixgarage was op 
dat moment nog in eigendom van de gemeente Delft. Nadat de gemeente had 
besloten tot ontwikkeling van de Koepoort (nu Markt)garage, is onderzocht welke 
juridische entiteit het beste de doelstellingen van de gemeente borgt. 

Deze doelstellingen waren als volgt geformuleerd: 
- de drie garages (Phoenix, Zuidpoort en de Marktgarage) moesten worden 

ondergebracht in één bedrijfsvorm. 
- Er moest een slagvaardig en commercieel werkende organisatie worden 

opgezet. 
- De gemeente wilde invloed behouden op de parkeertarieven. 

Bovenstaande doelstellingen hebben in 2005 geleid tot het voorstel en het 
Raadsbesluit om de Phoenixgarage en de grond waarop de Marktgarage werd 
ontwikkeld onder te brengen bij het bestaande Parking Delft 9.V (waar de 
Zuidpoortgarage al in zat) en de aandelen van Parking Delft BV geheel in handen 
van de gemeente Delft te brengen. Eind 2009 is de Kampveldgarage, op verzoek 
van de gemeente, door Parking Delft gekocht en op 30 april 2010 is de 
Marktgarage opengegaan. Dit alles betekent dat Parking Delft B.V. vanaf 1 mei 
2010 vier parkeergarages in eigendom heeft, exploiteert en beheert. De 
gemeente is enig aandeelhouder. Er is sprake van een privaatrechtelijk 
verzelfstandiging. 

2. Missie en Strategie 
De kerntaak van Parking Delft is "het efficiënt en beheerst exploiteren en 
onderhouden van parkeervoorzieningen in de gemeente Delft". 

Het streven om onze parkeergarages efficiënt en beheerst te exploiteren, kan 
mede worden gerealiseerd door de resources waar wij over beschikken optimaal 
te benutten. Dit betreft met name de moderne goed uitgeruste meldkamer die 24 
uur per dag, zeven dagen per week bezet is. Wij streven bij het exploiteren van 
onze parkeervoorzieningen naar maximalisatie van opbrengsten en beperking van 
kosten, binnen de gestelde doelstellingen. Wij zijn ons er van bewust dat we 
onderdeel zijn van de Delftse samenleving en dragen bij aan de economie en 
maatschappij van Delft met onze activiteiten. Onze missie is als volgt door de 
aandeelhouder vastgesteld: 

"het op een klantvriendelijke wijze kostenefficiënt ontwikkelen en exploiteren 
van kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen - en aanverwante 
faciliteiten - in Delft en directe omgeving ten behoeve van de bereikbaarheid en 
het economisch functioneren van Delft." 



In ons meerjarenplan 2013 - 2016, horend bij de begroting 2013- 2016, is de 
strategie voor de komende jaren geformuleerd en zijn de ambities verder 
aangescherpt. Samengevat streven wij ernaar ons te profileren als een 
zelfstandige organisatie die reageert op externe signalen en anticipeert op 
ontwikkelingen. Er wordt door ons een kwalitatief hoogwaardig product geleverd 
en onze organisatie i s  financieel gezond. Mogelijkheden voor uitbreiding van 
activiteiten worden opgepakt indien deze in kwalitatief en in financieel opzicht 
waarde toevoegen aan ons bedrijf. 

3. Leeswiizer 
Dit jaarverslag beschrijft beknopt de ontwikkelingen van Parking Delft in 2013. 
Het bestaat uit een directieverslag (hoofdstuk B), een verslag van de RvC 
(hoofdstuk C) en een beschrijving van de hoofdlijnen van "de Corporate 
Governance structuur" van de vennootschap (hoofdstuk D). Daarmee komt het 
tegemoet aan de, op verzoek van de aandeelhouder vastgestelde Corporate 
Governance Code (CGC). 

Directieverslag 

1. Het behalen van onze doelstellingen 

Doelstelling 1: Het optimaliseren van de exploitatie van de garages 
Wij zoeken continu naar verbetering waardoor zaken doelmatiger, efficiënter en 
klantgerichter uitgevoerd kunnen worden. Financiële gezondheid en 
kostenbesparing staan hierbij voorop, zonder daarbij de klant uit het oog te 
verliezen. De doelstellingen vanuit exploitatie oogpunt zijn als volgt geformuleerd: 

e De gemiddelde gewogen bezettingsgraad van de garages dient minimaal 
20% te zijn. 

e Het uptime percentage moet minimaal 98% zijn. 

De gemiddelde bezettingsgraad per garage in 2013 is aangegeven in tabel 1. In 
deze tabel is ook de bezetting door abonnementhouders meegenomen. 

Het bezettingspercentage kort parkeren is berekend door de omzet kort 
parkeren te delen door het uurtarief. 

e Het bezettingspercentage uit reguliere (maand en jaar) abonnementen is 
berekend door de omzet uit abonnementen te delen door het uurtarief en 
daar 25% bovenop te tellen (omdat er vanuit gegaan kan worden dat je 
alleen een abonnement aanschaft als je daar profijt van hebt. 
De bezetting als gevolg van het nachtabonnement kunnen we uit ons 
(parkeer) systeem halen. 

De werkelijke bezettingspercentages zullen hoger zijn dan wij berekenen 
omdat er ook dagkaarten worden verkocht en de berekening van bezetting 
door abonnementhouders aan de veilig kant is. Op dit moment zijn wij met de 
huidige systemen nog niet in staat om voor een langere periode de feitelijke 
bezetting te bepalen. Door de cijfers van de financiën af te leiden en dat 
consequent op dezelfde wijze te doen, geven we wel een betrouwbaar beeld 
van de minimale bezettingsgraad in de garages. 
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In de tabellen is te zien dat de bezetting van de Phoenixgarage iets toeneemt, de 
Marktgarage groeit ten opzichte van de periode zonder actie in 2012 en 2011 en 
de bezetting van de Zuidpoortgarage blijft constant. De gemiddelde gewogen 
bezettingsgraad over alle garages is 22,6%. 

Tabel 1 .  Bezettingscijfers agv kart parkeren 2011 2013 per garage 
I Phoenix 2011 2012 2013 1 

rnax aantal parkeerplaatsen 
rnax urencapaciteit pj 
Parkeeruren vol tarief 
Parkeeruren met korting 
Bezettingspercentage I Parkeeruren abonnementhouders 
Bezettingspercentage totaal 26% 
Zuidpoort 2011 2012 2013 
rnax aantal parkeerplaatsen 
rnax urencapaciteit pj 
Parkeeruren vol tarief 
Parkeeruren met korting 
Bezettingspercentage 
Parkeeruren abonnementhouders 84.400 
Bezettingspercentage totaal 21% 
Markt 2011 2012 2013 
max aantal parkeerplaatsen 334 334 334 
rnax urencapaciteit pj 
Parkeeruren vol tarief 
Parkeeruren tegen actie E l,= p.u. 
Parkeeruren met korting I Bezettingspercentage I Parkeeruren abonnementhouders 30.800 1 
Bezettingspercentage totaal 12% 

2011 2012 2013 
Uurtarief, incl btw, 
( in 2013 € 2,40 na 1/10) 
Gemiddelde korting 

Het uptime percentage van onze garages kan afgeleid worden uit onze 
apparatuur. Het uptime percentage geeft het deel van de tijd (24*7) aan dat de 
apparatuur functioneert en de bezoekers van onze garages conform de 
tariefstructuur betalen voor het gebruik van de garages. Het feit dat wij dicht bij 
de garages zitten zorgt er voor dat we storingen en ongemakken snel kunnen 
verhelpen en het daadwerkelijk uitvallen van het toegangssysteem en de 
betaalautomaten kunnen voorkomen. Dit draagt bij aan het hoge percentage, 
maar vooral ook aan onze klantvriendelijkheid. 

De uptime percentages van onze garages liggen gemiddeld op 99,5%. Per garage 
zijn ze als volgt: 

Phoenixgarage: 99,23% 
Zuid poortgarage: 99,71% 
Marktgarage: 99,29% 



Doelstelling 2: Zorgen voor hoogwaardige kwalitatieve parkeervoorzieningen 
Onze garages zijn van hoge kwaliteit, zowel qua parkeergemak, als qua 
uitstraling. Daardoor beschikt Delft over hoogwaardige toegangen naar de stad. 
Ze dragen bij aan het positieve imago van de stad en zorgen daarmee voor een 
verhoging van het bezoek - en de daarmee gepaard gaande bestedingen. Om 
onze kwaliteit en prestaties te kunnen meten zijn in ons meerjarenplan door de 
aandeelhouder de volgende doelstellingen vastgesteld: 

Het aantal ongevallen en klachten als gevolg van een (ervaren) onveilige 
situatie mag niet meer dan 5 per jaar bedragen. 
Het aantal klachten als gevolg van een storing mag niet meer dan 25 per 
jaar bedragen. 

In 2013 hebben we vier klachten gehad waarbij er sprake was van een ervaren 
onveilige situatie. Eén klacht werd veroorzaakt door werkzaamheden in de 
Zuidpoortgarage waarbij een deel van de garage is afgezet, twee klachten hadden 
te maken met een ongeval waarbij de vloer als glad werd ervaren en één klacht 
had te maken met de toegang naar de Marktgarage die als onveilig werd beleefd. 

Er zijn in totaal 9 klachten geweest als gevolg van een storing. Deze klachten zijn 
op te delen in klachten als gevolg van het stil staan van de roltrappen en klachten 
als gevolg van een storing bij de betaalautomaat. Alle klachten zijn met zorg en 
spoed behandeld en waar nodig is actie ondernomen om aan de klacht tegemoet 
te komen. 

Doelstelling 3: Het behalen van onze financiële doelstellingen 
De financiële doelstellingen voor Parking Delft zijn als volgt verwoord: 

Veertig jaar na in gebruik name van een garage door Parking Delft moeten 
de leningen op die garage, afgelost zijn. In de huidige situatie (vier 
garages) betekent dit dat de cumulatieve kasstroom positief moet zijn in 
2042. 
Er moet gestreefd worden naar een hoge benutting van resources door 
het zo goed mogelijk inzetten van beschikbare resources op andere 
locaties. 

Financiën 
Het doel om een positieve cumulatieve kasstroom te bereiken wordt gediend 
indien de organisatie over continuïteit beschikt, zodat ook op langere termijn aan 
de verplichtingen kan worden voldaan. Continuïteit vereist financiële gezondheid, 
robuuste, maar behoedzame exploitatie en het adaptief inspelen en reageren op 
ontwikkelingen in de relevante omgeving. Kortom, het leveren van een product 
of dienst waar in onze stad behoefte aan bestaat. De huidige business case van 
Parking Delft BV is gezond, risico's zijn te overzien. 

In de financieringsstructuur van Parking Delft is indertijd gekozen voor een aantal 
hypotheken voor financiering van de garages. Daardoor ligt de periode waarin 
positieve cumulatieve kasstromen zullen worden behaald in de toekomst. 
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De grote posten van rente en aflossing maken de komende jaren logischerwijs het 
leeuwendeel uit van onze begroting. Wat betreft de kaders zoals deze door de 
aandeelhouder zijn meegegeven en volledig onderschreven, liggen we van jaar tot 
jaar op koers. Volgens de huidige inzichten wordt in 2040 een positieve 
cumulatieve kasstroom bereikt. Dan zijn de opbrengsten voldoende om alle 
kosten, inclusief die van rente en aflossing te voldoen en ook de tekorten uit het 
verleden te compenseren. Dit is twee jaar eerder dan onze doelstelling aangeeft. 

Tarieven 
De parkeertarieven en de bezettingsgraad zijn van grote invloed op het financiële 
resultaat. De parkeertarieven worden door de Raad vastgesteld, de 
bezettingsgraden worden door ons per kwartaal gemonitord. Per 1 oktober 2013 
is het uurtarief omhoog gegaan naar 2,40 Euro per uur (incl. BTW). De 
prijsverhoging betrof ook een correctie van de verhoogde BTW per 1 oktober 
2012. De parkeertijd wordt per 5 minuten afgerekend. Wij vinden het van belang 
om het betalen per minuut zo dicht mogelijk te benaderen zodat de parkeerder 
betaalt waar hij/zij gebruik van maakt. 

Efficiency en Integraal Exploitatiebedrijf Parkeren 
Om onze resources optimaal te benutten is in 2013 verder gewerkt aan een nog 
efficiëntere inzet van medewerkers en vergroting van onze activiteiten. Een 
belangrijk traject daarin is het onderzoek naar een Integraal Exploitatie Bedrijf 
voor parkeren geweest waartoe het gemeentebestuur aan de ambtelijke 
organisatie opdracht heeft gegeven. Vanuit Parking Delft hebben wij 
deelgenomen aan de projectorganisatie en op verzoek een voorstel gedaan voor 
een variant waarbij PD wordt omgevormd naar een Integraal Exploitatie Bedrijf. 
Wij hebben ons voorstel opgesteld na grondige analyse van onze organisatie, de 
mogelijkheden in de markt en de juridische en fiscale kaders. Wij denken dat met 
ons voorstel voor een integraal Exploitatie Bedrijf de door de gemeente 
gewenste doelstellingen met het parkeerbeleid kunnen worden behaald. Wij 
hebben ons voorstel op 2 december 2013 aan de gemeente (zowel in haar rol als 
aandeelhouder als in haar rol als potentieel opdrachtgever) gepresenteerd. 

Duurzaamheid 
Ook binnen ons huidige takenpakket hebben we actief nagedacht over 
aanvullende, aantrekkelijke parkeerproducten om de bezettingsgraden van de 
parkeergarages op peil te  houden. In de Zuidpoortgarage en de Kampveldgarage 
hebben we in 2013 laadpunten voor elektrische auto's geplaatst. Deze laadpunten 
worden goed gebruikt. Vooralsnog is het opladen van een auto in de garage gratis. 
In 2014 zullen we monitoren of die gratis service omgezet moet worden in een 
service waarbij een vergoeding wordt betaald. 

In de Zuidpoortgarage hebben we met de gemeente samengewerkt aan een 
concept voor pakketdienst per fiets en elektrisch autodelen. Dit heeft geleid tot 
een pilotproject dat nu loopt. Afhankelijk van het succes zal dit de komende jaren 
voortgezet worden. 



Onze kernactiviteiten 

2.1. Organisatie en Personeel 
De operationele organisatie bestaat op dit moment uit 9 servicemedewerkers 
werkzaam in een loonverband (waarvan 3 part time). De kantoororganisatie 
bestaat uit een (parttime) officemanager, een (parttime) financieel medewerker. 

De organisatie heeft de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt. Na 
de professionalisering met vaststellen van procedures, scheiding van functies en 
verbetering van control in 2011 en de efficiëntieverhoging van inzet van middelen 
en mensen in 2012, zijn we in 2013 met name bezig geweest met ons 
toekomstperspectief. Mede in het kader van het traject met de gemeente naar 
een Integraal Exploitatiebedrijf is nagedacht over mogelijkheden om onze 
organisatie nog verder te optimaliseren. Deze ideeën zullen in 2014 verder 
worden uitgewerkt. 

2.2 Ex~loitatie van onze garages 
Wij exploiteren drie bezoekersgarages aan de randen van de stad en één 
stallingsgarage (de Kampveldgarage). Onze drie bezoekersgarages zijn ontwikkeld 
om vanuit elke invalshoek van de stad een garage in te kunnen rijden. Delft is op 
deze manier via een parkeerring goed ontsloten. 
Binnen de in paragraaf 1 geschetste doelstellingen streven wij naar een zo hoog 
mogelijke kwaliteit voor zo laag mogelijk kosten. Daarnaast houden wij het belang 
van onze klant goed in de gaten en werken mee aan het creëren van interessante 
motieven om de stad Delft te bezoeken. 

De exploitatie bestaat uit werkzaamheden vanuit de meldkamer (cameratoezicht, 
bediening intercom, bediening slagbomen), dagelijks onderhoud van de garages 
en de apparatuur, verkoop en administratie. Door menging van werkzaamheden 
binnen één functie slagen wij er in deze werkzaamheden efficiënt en kwalitatief 
hoogwaardig uit te voeren. We hebben hierin in de afgelopen jaren een aantal 
optimalisatieslagen gemaakt. 

2.3 Beheer en Onderhoud van het Vastgoed en daarbii horende voorzieningen 
De vier garages die we in eigendom hebben en de daarbij horende installaties 
zoals liften en roltrappen, behoeven intensief beheer en onderhoud. Nu de 
Zuidpoortgarage bijna 10 jaar oud is en de Phoenixgarage bijna 15 jaar hebben we 
ondervonden dat dit een substantieel onderdeel van onze activiteiten is. Onze 
ervaringen die we nu hebben met het beheer een onderhoud van het vastgoed en 
de installaties, hebben we ingebracht bij de gesprekken over de mogelijke 
aankoop van de Spoorsingelgarage om onnodige hoge onderhoudskosten in de 
toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 

In 2013 hebben we veel energie gestoken in de voorbereiding en voor een 
deeluitvoering van een aantal grote onderhoudsprojecten met name in en rond 
de Zuidpoortgarage. Hieronder worden de belangrijkste kort weergegeven. 
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NSA Zuidpoortgarage 
Het huidige noodstroom aggregaat is verkeerd aangesloten bij de bouw waardoor 
het niet aanslaat als de stroom uitvalt. Daarnaast is er te veel vermogen op de 
NSA aangesloten. Dit moet verholpen worden. Wij zijn nagegaan of we deze 
kosten nog kunnen verhalen op de aannemer en hebben grondig uitgezocht wat 
de goedkoopste manier is om de NSA weer goed werkend te krijgen. Dit heeft 
geleid tot een plan van Aanpak dat in 2014 uitgevoerd wordt. 

Riool Zuidpoort 
De riolering die de afwatering van de bovenliggende woningen en het plein 
verzorgt is op een aantal plaatsen aan het doorbuigen. Er bestaat een risico dat 
het riool gaat scheuren, waardoor er wateroverlast in de garage ontstaat. 
Aangezien de riolering niet in eigendom van Parking Delft is, maar van de WE van 
de bovenliggende opstallen, is de VVE op de hoogte gebracht van onze 
bevindingen en gevraagd er met enige voortvarendheid zorg voor te dragen dat 
de riolering weer zoals het hoort functioneert. 

Roltrappen Bastiaansplein 
In 2013 is gebleken dat de roltrappen op het Bastiaansplein niet voldoende 
kwaliteit hebben om als buitenroltrap te functioneren. De roltrappen zijn 
daardoor vervroegd verouderd en stonden met enige regelmaat stil. 
We hebben onderzocht of we gezien de levensduur van de roltrappen beter tot 
vervanging of tot reparatie over konden gaan. Na een grondige analyse is besloten 
tot reparatie in combinatie met een onderhoudscontract voor 15 jaar. De 
reparatie is eind 2013 uitgevoerd. Door de gekozen (bezuiniging) bij het stichten 
van de garage (2005) worden wij nu geconfronteerd met meerkosten in het 
onderhoud. Wij hebben deze kosten opgenomen in ons 
meerjarenonderhoudsplan. 

Brandmeldinstallatie Zuidpoortgarage 
De melders van de Zuidpoortgarage zijn zodanig verontreinigd dat er vaak loos 
alarm is met een frequentie die certificering in de weg staat. Advies van de 
brandweer was de melders en de installatie te vervangen, omdat de melders niet 
meer (lang) leverbaar zijn. We hebben onderzocht welk systeem we hier het beste 
kunnen toepassen zodanig dat de exploitatielasten en de overlast zo laag mogelijk 
zijn. In 2014 zal dit project uitgevoerd worden. 

Scheurvorming Zuidpoortgarage 
In de jaarrekening is het risico van scheurvorming in de Zuidpoortgarage vermeld. 
De Zuidpoortgarage kent vanaf de oplevering het probleem dat er door 
temperatuurverschillen in de garage scheuren optreden. De afgelopen jaren is de 
ernst van deze scheuren nader onderzocht. Dit heeft er toe geleid dat de 
conclusie getrokken kan worden dat bij goed onderhoud en tijdige reparatie van 
de scheuren, er geen risico is op blijvende schade aan de garage of een verkorte 
levensduur ervan. De kosten van het structureel onderhoud en de controles zijn 
meegenomen in de meerjarenbegroting en vergen voortdurend aandacht. 



2.4 Overige activiteiten 
Naast de exploitatie en het beheer en onderhoud van de Marktgarage, 
Phoenixgarage, Zuidpoortgarage en Kampveldgarage is ons door de gemeente 
nog met een aantal andere taken opgedragen: 

- Wij bedienen in opdracht van de gemeente Delft 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week, de pollers in de binnenstad. 

- PD opent en sluit de hekken van de tuin boven de Phoenixgarage. 
- De pergola en de roltrappen en liften op het Bastiaansplein zijn eigendom 

van PD en worden door ons onderhouden. Het onderhoud van deze 
roltrappen vergt overigens aanzienlijke kosten en inspanning. 

- In opdracht van de gemeente Delft doen we het beheer van de 
parkeergarage in de Buitenhof. 

- De privé parkeerplaatsen in de Zuidpoortgarage en de Marktgarage 
worden door ons beheerd in opdracht van de betreffende VVE's. 

3. Onze klanten en samenwerkingspartners 
Het merendeel van de bezoekers van de garages van PD heeft als doel een bezoek 
aan de detailhandel enlof horeca. Wij leveren met onze garages een belangrijke 
faciliteit voor het economisch presteren van de Delftse detailhandel en horeca. 
Vanuit deze optiek zet PD zich actief in met ondernemers in de stad om zoveel 
mogelijk bezoekers te trekken. 
Om proactief bij te dragen aan het aantal bezoekers aan Delft en dus ook aan de 
parkeergarages, investeren we in contacten met diverse externe partijen. In 2013 
hebben we verder gewerkt aan een goede samenwerking met onze klanten en 
met vertegenwoordigers daarvan zoals Delft Marketing. Uit de contacten met de 
zakelijke klanten blijkt dat zij tevreden zijn over de service die Parking Delft biedt. 

Wij hebben op verzoek van Tussen de Geveltjes (een platform voor ondernemers 
van de binnenstad van Delft) meegedaan aan een parkeeractie waarbij klanten 
van de ondernemers 1 of 3 uur gratis parkeren kregen bij een bepaalde aankoop. 
Die gratis parkeeruren zijn voor 50% door de ondernemers betaald en voor 50% 
door ons. Op onze jaarrekening is dit terug te vinden doordat het totaal aan 
verleende korting in verhouding tot de verkoop van de waardekaarten, hoger is 
dan vorig jaar. Het succes van de actie moet nog bepaald worden aangezien deze 
zich met name in het laatste kwartaal van 2013 heeft afgespeeld en nog lang niet 
alle waardekaarten door de ondernemers aan een klant zijn verstrekt. Aan de 
actie is in de vorm van media aandacht ook meegewerkt door Delft Marketing en 
de gemeente Delft. 

PD heeft een bestuursfunctie in de winkeliersvereniging Zuidpoort en zorgt voor 
de administratieve ondersteuning. Daarnaast neemt PD actief deel aan de 
binnenstadsmonitor, een initiatief van ondernemers om gezamenlijk bij te houden 
wat de invloed van acties, werkzaamheden, evenementen etc is op de omzet en 
de bezoekersaantallen. Deze monitor wordt nu al ruim 1,s jaar structureel 
bijgehouden en levert ons veel waardevolle informatie. Daarnaast werken we 
samen met 'Tussen de Geveltjes' om de aantrekkelijkheid van Delft onder de 
aandacht van (potentiele) bezoekers te houden. 



Conform het marketing/verkoopplan heeft PD aan enkele organisaties een 
bijdrage verleend. Het betrof activiteiten die direct bijdragen aan het gebruik van 
de parkeergarages. In 2013 betroffen die bijdragen onder andere het Theater de 
Veste, Delft Marketing en Museum Het Prinsenhof. 

4. Toelichting op de jaarrekening 2013 

4.1 Vergelijking met jaarrekening 2012 
Het resultaat over 2013 is € 343.172 verbeterd ten opzichte van 2012. Daarbinnen 
is een omzetstijging van € 249.067 bereikt, oftewel 6,4%. De verhoogde omzet 
wordt mede veroorzaakt door de wijziging van het parkeertarief per 1 oktober 
2013 naar € 2,40 per uur. Aangezien de tariefsverhoging alleen het laatste 
kwartaal van kracht was en deels ook de BTW verhoging compenseert (in de 
eerste drie kwartalen van 2012 droegen we 2% minder BTW af), verklaart dit niet 
de gehele omzetverbetering. Een groot deel van de omzetverbetering wordt 
veroorzaakt door beter sturing op de producten en tarieven onder andere door 
goed contact met onze klanten (ruim 4% meer omzet uit parkeren los van 
tariefsverhoging). Wij zijn trots op dit resultaat dat we in deze moeilijk 
economische tijd hebben weten te bereiken. 

4.2 Vergelijking met begroting 2013 
Ons resultaat is in 2013 € 720.479 beter dan begroot. In het najaar van 2012 is de 
begroting 2013 voor Parking Delft vastgesteld door de AVA. Deze begroting 
betreft een specifieke begroting voor het jaar 2013 inclusief een 
meerjarenbegroting waarin resultaten en cashflows (en de mutatie van de 
kasgeldlening) tot aan 2050 doorgerekend worden. Deze begroting laat voor 
Parking Delft een break-even punt in kasstromen zien (cumulatieve kasstroom 
wordt positief) per het jaar 2040. Meerjarig is bepaald dat het moment van 
positieve cumulatieve kasstromen minimaal gelijk moet zijn aan 2042. Dat 
bereiken we dus met de huidige trend twee jaar eerder. Het resultaat boven 
begroting van € 720.479 betekent dat de financiële doelstelling voor 2013 
ruimschoots gehaald zijn. 

De volgende tabel geeft de verschillen tussen realisatie en begroting naar 
opbrengsten en kosten: 

€ 

Omzet 
Kosten 
Resultaat 

2013 
werkelijk 

4.141.128 
5.309.424 

720.479 

2013 
begroot 

3.724.774 
5.613.549 

verschil 

416.354 
-304.125 



Verslag van de Raad van Commissarissen 

1. Inleiding 
Het jaar 2013 vormde een voortzetting van de positieve trend voor Parking Delft. 
De in 2011 ingezette lijn van continue verbetering van de bedrijfsvoering is verder 
doorgezet, waardoor de kosten opnieuw daalden en de inkomsten zich gunstig 
ontwikkelden. Het lange termijn financieringsmodel ligt onveranderd op schema. 
De Raad van Commissarissen beëindigt 2013 daarom positief. 

Het overleg met de aandeelhouder verliep constructief. Naast de 
aandeelhoudersvergaderingen die twee keer hebben plaatsgevonden, vond er 
ook dit jaar strategisch overleg plaats met zowel de wethouder parkeren als de 
wethouder deelnemingen. In dit overleg stonden twee onderwerpen centraal: de 
business case betreffende de nog te stichten parkeergarage in de Spoorzone en 
de bijdrage die Parking Delft kan leveren in het streven van het college van B&W 
om te komen tot een Integraal Parkeerbedrijf. 
Op verzoek van de beide wethouders heeft PD op 2 december 2013 een 
uitgewerkt voorstel, inclusief business case gepresenteerd voor een door Parking 
Delft te vormen integraal parkeerbedrijf. 

2. RVC: Taak 
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft als taak het toezicht houden op, en 
adviseren van, de directie van Parking Delft BV. Daarnaast verantwoordt de RvC 
zich aan de aandeelhouder de Gemeente Delft, vertegenwoordigd door de 
wethouder deelnemingen en overlegt met hem. 

3. RVC: Vergaderingen 
De Raad van Commissarissen heeft in aanwezigheid van de directeur in 2013 
zeven maal vergaderd, over de volgende onderwerpen: 

Het financieel en inhoudelijk verslag over 2012. Inclusief de aanbevelingen 
van de accountant. De jaarrekening is daarbij goedgekeurd. 
Het door de directeur ingezette intern verbeterprogramma. 
De begroting voor het jaar 2014. 
De vraag van de gemeente over een mogelijke rol van PD in de vorming van 
een Integraal Parkeerbedrijf. 
De toekomstige overname van de Spoorsingelgarage. 
De geplande investeringen door PD. 
De beoordeling van de directeur. 

4. RVC: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kwam in 2013 twee maal bijeen 
over: 

De goedkeuring van het (financieel) jaarverslag over 2012. Inclusief de 
goedkeurende accountantsverklaring. 
De goedkeuring van de begroting voor 2014 financieel en inhoudelijk. 
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De herbenoeming van de leden van de RvC en het als vervolg daarop te 
hanteren schema van aftreden. Het voorstel dat de RvC daarvoor heeft 
gedaan is met een amendement aanvaard door de aandeelhouder. 

5. Bezoldiging commissarissen 
De leden van de RvC hebben in 2013 een door de Gemeenteraad bepaalde vaste 
honorering voor hun werkzaamheden ontvangen van in totaal €13.565,= 
gezamenlijk. 

6. Bezoldiging directie 
De beloning van de directeur heeft de vorm van een management fee die 
gebaseerd is op schaal 13 BBRA en een inzet van 0,45 fte. Daarmee wordt het 
beloningsbeleid zoals dat sinds 2004 geldt voortgezet. 
Naar aanleiding van het advies van de accountant in 2011 is door de RvC opdracht 
gegeven aan de directeur om een verbetertraject in te zetten, gericht op 
stroomlijning en verbetering van de operationele bedrijfsvoering. Dit heeft geleid 
tot belangrijke verbeterslagen in de bedrijfsprocessen en tot kostenvermindering. 
In 2013 is dit verder doorgezet. 

De extra activiteiten die dit jaar moesten plaatsvinden en met name het 
voorbereiden van het voorstel voor een integraal parkeerbedrijf en het 
deelnemen aan de door de gemeente daartoe ingerichte projectorganisatie leidde 
tot een substantieel grotere tijdsbesteding van de directie in 2013 waarvoor een 
extra vergoeding is uitgekeerd. 

Er hebben zich in 2013 geen transacties voorgedaan die tegenstrijdigheid 
veroorzaakten tussen de belangen van de Parking Delft BV enerzijds, en de 
belangen van de directeur, of leden van de RvC anderzijds. 

De corporate governance code 

1. Naleving en handhaving van de code 
De CGC bepaalt dat de hoofdlijnen van de Corporate Governance structuur van de 
vennootschap elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn 
genoemd, in een apart hoofdstuk in het jaarverslag worden uiteengezet. Aan deze 
voorwaarde wordt voldaan door het jaarverslag conform de structuur van de CGC 
in te richten. 

2. De bestuurder 
In de CGC kent de bestuurder de volgende verplichtingen: 
1. De algemeen directeur beschrijft op hoofdlijnen de operationele en financiële 

doelstellingen van de vennootschap; de strategie die moet leiden tot het 
realiseren van de doelstellingen; de randvoorwaarden die bij de strategie 
worden gehanteerd. 



2. In het directieverslag verklaart de algemeen directeur dat het interne 
beheersings- en controlesysteem adequaat en effectief is. De algemeen 
directeur geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante wijzigingen 
zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en 
dat één en ander met de RvC is besproken. 

3. De algemeen directeur rapporteert in het directieverslag over de gevoeligheid 
van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe 
omstandigheden en variabelen. 

Bovenstaande punten zijn in het directieverslag aan de orde gekomen (deel B). 

3. De RvC 
In de CGC zijn de volgende relevante bepalingen opgenomen ten aanzien van de 
RVC: 
1. De hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid van Parking Delft BV en de hoogte 

en de structuur van de bezoldiging van de algemeen directeur worden 
opgenomen in het jaarverslag. Elke materiële wijziging in het 
bezoldigingsbeleid wordt eveneens ter vaststelling aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders voorgelegd. De RvC stelt de bezoldiging van 
de algemeen directeur vast, een en ander binnen het door de algemene 
vergadering van aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid. 

2. Het bezoldigingsbeleid bevat in ieder geval de volgende informatie: 
a. een samenvatting en verantwoording van het beleid van de 

vennootschap met betrekking tot de duur van het contract met 
algemeen directeur en de geldende opzegtermijn; 

b. geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard 
gaande financieringskosten; 

Het directieverslag met daarin een toelichting op de jaarrekening bevat in 
ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de 
structuur van de bezoldiging van de commissarissen. 

3. De belangrijkste elementen uit het contract van de algemeen directeur met 
de vennootschap worden openbaar gemaakt. 

4. Van de jaarstukken van Parking Delft BV maakt deel uit een verslag van de 
RvC, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar. 
Jaarlijks evalueert de RvC haar eigen functioneren. Van elke commissaris 
wordt in het verslag van de RvC opgave gedaan van: 
a. geslacht; 
b. leeftijd; 
c. beroep; 
d. hoofdfunctie; 
e. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn; 
f. tijdstip van eerste benoeming; 
g. de lopende termijn waarvoor hij/ zij is benoemd. 
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Het verslag van de RvC is opgenomen in deel C van deze rapportage. 

4. De (algemene vergadering van) aandeelhouders 
Volgens de CGC wordt goedkeuring van het door de algemeen directeur gevoerde 
beleid (décharge van de algemeen directeur) en goedkeuring van het door de RvC 
uitgeoefende toezicht (décharge van commissarissen) afzonderlijk in de algemene 
vergadering van aandeelhouders in stemming gebracht. De agenda van de AvA is 
conform bovenstaande opgesteld. 

5. De audit van de financiële verslaggeving 
Conform de CGC heeft de externe accountant de vergadering bijgewoond van de 
RvC waarin over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening is besloten. De 
externe accountant heeft zijn bevinden betreffende het onderzoek van de 
jaarrekening gerapporteerd gelijkelijk aan de algemeen directeur en de RvC. 

De externe accountant heeft alle benodigde financiële informatie ontvangen en is 
in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. 

6. Tot slot 
Directielbestuurder en Raad van Commissarissen hebben zich naar eer en 
geweten conform de CGC opgesteld. In dit kader is  er transparantie betracht naar 
de aandeelhouder. Over de resultaten van de onderneming en de controles 
daarop is gecommuniceerd met de aandeelhouders en zijn of haar 
vertegenwoordigers. De aandeelhouder is in een onderlinge dialoog in de 
gelegenheid gesteld eventuele oplaanmerkingen te plaatsen op de aangeleverde 
informatie. Met oog voor de belangen van de onderneming zijn deze ter harte 
genomen en als zodanig verwerkt. 



Bijlage 1. Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende door de Aandeelhouder 
benoemde leden: 

Drs. L. Geut, lid van de RvC, herbenoemd november 2013 voor het eerst benoemd 
november 2009, man, aftredend 19 november 2017, geboren 4 november 1947, 
bestuursadviseur, woonachtig in Delft. Nevenfuncties: 

Lid van de raad van commissarissen EspriaIWoonzorg Nederland 
Voorzitter bestuur Stichting Sociaal Fonds PSO(Persone1e Samenwerking 
Ontwikkelingslanden) 
Lid van het bestuur van de Stichting Stefan Zweiggenootschap Nederland 
Lid van de adviesraad van Faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU 
Delft 

Drs. J.L.M. Vlekke, lid van de RvC, herbenoemd november 2013 voor het eerst 
benoemd november 2009, vrouw, geboren 3 mei 1959, aftredend 19 mei 2016, 
werkzaam bij de gemeente Westvoorne als gemeentesecretaris/algemeen 
directeur, woonachtig in Delft. 

Ir. W.H. Lam, lid van de RvC, herbenoemd november 2013 voor het eerst 
benoemd november 2009, aftredend 19 november 2016, vrouw, geboren 9 
februari 1958, directeurleigenaar van ieder&een B.V. (strategisch advies en 
ondersteuning bij implementatie van diversiteit & inclusie), woonachtig in Delft. 



Rapport 
aan de Raad van Commissarissen van 
Parking Delft B.V., Delft 

inzake de jaarrekening 2 0 1 3  



Inhoudsopgave 

Rapport 
1 Algemene opmerkingen 

Totaal aantal pagina's van het rapportgedeelte: 2 

Bijlagen 
Bestuursverslag 

Jaarrekening 

Overige gegevens 

Aanvullende gegevens en specificaties 

Totaal aantal pagina's van de bijlagen: 21 



Ernst  & Young Accountants  LLP 
Wassenaarseweg 80 
2596CZ DenHaag 
Postbus 90636 
2509LP DenHaag 

De Directie van 
Parking Delft B.V. 
Delft 

Tel: +3188 407 10 O0 
Fax: +3188 407 41 87 
ey.com 

Den Haag, ................. 2014 

Geachte directie, 

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot  het controleren van de jaarrekening van de vennootschap 
brengen wij hiermee rapport ui t  inzake de jaarrekening 2013. 

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder 
registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van 
Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1. London SE1 7EU. Verenigd Koninkrijk. heeft haar 
hoofdvestiging aan Boompies 258.3011 XZ Rotterdam. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze 
werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. 
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1 Algemene opmerkingen 

l Algemeen 
De activiteiten van Parking Delft B.V. bestaan in hoofdzaak uit het realiseren en exploiteren van 
parkeergarages in Delft. 

De onderneming is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 27246389. 

De statutaire vestigingsplaats is Delft. 



Jaarrekening 2013 
va n 
Parking Delft B.V. 

Statutaire vestigingsplaats: Delft 
Adres: Zuidwal 14 

2611 DD Delft 



Inhoudsopgave 
Balans per 3 1  december 2013 
Winst-en-verliesrekening over 2013 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
Toelichting op de balans 
Toelichting op de winst-en-verliesrekening 
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Balans per 31 december 2013 
(na verwerking van het verlies) 

A c t i v a  

Vaste activa 
Materiële vaste activa 

Vlottende activa 
Vorderingen (1) 
Liquide middelen 

Totaal activa 

P a s s i v a  

Eigen vermogen (2) 
Geplaatst kapitaal 
Agio 
Overige reserves 

Langlopende schulden (3)  

Kortlopende schulden 

Totaal passiva 
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Winst-en-verliesrekening over 2013 

Netto-omzet (4) 

Kosten van uitbesteed werk en 
andere externe kosten 
Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenlasten 
Overige personeelskosten 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
Overige bedrijfskosten 

Som der bedrijfslasten 

Bedrijfsresultaat 

Financiële baten en lasten (5) 

Resultaat voor belastingen 

Belastingen 

Resultaat na belastingen 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
De vennootschap heeft de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening is opgemaakt op ........................ 

Continuïteitsparagraaf 
Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per 3 1  december 2013 € 11.275.230 negatief. De 
gemeente Delft is aandeelhouder en heeft besloten de activa van de vennootschap blijvend te 
exploiteren. De gemeente Delft heeft zich tevens garant gesteld voor de financiering van de 
vennootschap. Deze financiering gebeurt deels door banken en deels door de gemeente zelf. De 
financiering door de gemeente Delft heeft plaatsgevonden voor een deel door het verstrekken van 
langlopende leningen. Deze leningen hebben een vast aflossingsschema. Verder vindt de financiering 
van de activiteiten door de gemeente Delft plaats door de verstrekking van een kasgeldlening. De 
kasgeldlening van de gemeente Delft heeft elke keer een looptijd van een jaar, zodat de kasgeldlening 
elk jaar wordt vernieuwd, waarbij de hoogte van de nieuwe kasgeldlening wordt bepaald aan de hand 
van de door Parking Delft B.V. opgestelde meerjarenbegroting. Deze gang van zaken is vastgelegd in 
een raadsbesluit van 29 juni 2007. De basis voor de vernieuwing van de kasgeldlening in het jaar 2014 
is de meerjarenbegroting 2014-2050. Deze meerjarenbegroting is door Parking Delft B.V. in het najaar 
van 2013 goedgekeurd door de Raad van de gemeente Delft. Het voorgaande in aanmerking nemende 
is de financiering van de vennootschap voldoende gewaarborgd. Om deze reden zijn de toegepaste 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van 
de onderneming. 

Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 
uitsluitend indien en voor zover: 
- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 
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Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa in eigen gebruik 
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. In deze 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. 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de 
restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur enlof restwaarde in 
de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Er zijn 
geen rentekosten in de tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa opgenomen. 

Afschrijving 

Parkeergarages 
Parkeergarages in aankoop 
Machines, inventaris en vervoersmiddelen 

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 
oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die langer dan 
twaalf maanden niet ter beschikking staan van de vennootschap, worden als financiële vaste activa 
gerubriceerd. 

Belastingen 
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle 
verrekenbare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een 
latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar 
zal zijn voor verrekening. 
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Schulden 
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Langlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of 
disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 

Opbrengsten 
Algemeen 
Onder de bruto-marge wordt verstaan de netto-omzet, de wijziging in voorraden gereed product en 
onderhanden projecten, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige 
bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en overige externe kosten. Onder netto- 
omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en 
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 

Verkoop van goederen 
Opbrengst uit verkoop van goederen wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke 
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn 
overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en 
ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is. 

Verlenen van diensten 
Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden 
geschat en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is, wordt de opbrengst met betrekking tot die 
dienst verwerkt naar rato van de verrichte prestaties. 

Rente 
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met 
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. 

Kosten 

Algemeen 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden 
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens 
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
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Rente 
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende 
hoofdsom. (Dis) agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden 
toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve 
rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de 
schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij 
verschuldigd worden. 

Personeelsbestand 
Bij de vennootschap waren in 2013 gemiddeld l l werknemers in dienst (2012: 11). 

Onderverdeeld naar: 

Administratie 
Uitvoering 
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Toelichting op de balans 

Vorderingen (1) 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van hoogstens een jaar. 

Eigen vermogen (2) 

Gestort en opgevraagd kapitaal 
90.000 gewone aandelen nominaal £ 1,00 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt £ 90.000. 

Agio 
Agioreserve 

Overige reserves 
Conform het voorstel resultaatbestemming is £ 1.168.296 (2012: £ 1.511.468) in mindering gebracht 
op de overige reserves. 

Langlopende schulden (3) 
Schulden aan kredietinstellingen 

Schulden aan kredietinstellingen 

> l e n < = 5  
> 5 jaar jaar Totaal 

e e € 

Door de vennootschap is aan de Gemeente Delft hypotheek verstrekt op de onroerende zaken. 
Gemeente Delft staat voor de lening BNG 686 en lening SVN 020 garant jegens de verstrekkers van 
deze leningen. 
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

Nettol-omzetmutatie (4) 
De netto-omzet is ten opzichte van voorgaand jaar met 6,l % toegenomen (2012: 7,6 % toegenomen). 

Financiële baten en lasten (5) 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rente belastingen 
Ontvangen bankrente 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Lening SVN 030 
Lening SVN 020 
Lening BNG 686 
Lening Gemeente Delft 320 
Lening Gemeente Delft 390 
Lening Gemeente Delft 502222 
Lening Gemeente Delft 502330 
Lening Gemeente Delft 522467 
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Overige gegevens 

Voorstel verwerking verlies 2013 
Het resultaat staat ter beschikking van de algemene vergadering. 

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het verlies over 2013 groot € 1.168.296 in mindering 
te brengen op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
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Specificaties van posten op de balans 

Materiële vaste activa 

Parkeergarages 
Parkeergarages in aankoop 
Machines, inventaris en vervoersmiddelen 

Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

Boekwaarde per 1 januari 2013 

Mutaties 
Investeringen 
Afschrijvingen 

Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

Boekwaarde per 3 1  december 2013 

Machines, 
inventaris 

Parkeer- e n 
Parkeer- garages in vervoers- 
garages aankoop middelen Totaal 

e e e € 
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Vorderingen 
Handelsdebiteuren 
Overige vorderingen en overlopende activa 

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

Overige vorderingen en overlopende activa 
Overlopende activa 

Overlopende activa 
Vooruitbetaalde kosten 
Rente 
Pensioenpremie 
Assurantiepremies 
Overige vorderingen 
Waarborgsommen 

Liquide middelen 
BNG, rekening-courant 338 
BNG, rekening-courant 546 
BNG, rekening-courant 554 
BNG, rekening-courant 562 
ABN AMRO, ondernemersrekening 
ABN AMRO, depositorekening 
Kas 
Gelden onderweg 

Eigen vermogen 

Geplaatst kapitaal 
90.000 gewone aandelen nominaal £ 1,00 
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Agio 
Stand per 1 januari 

Stand per 31 december 

Overige reserves 
Stand per l januari 
Uit resultaatverdeling 

Stand per 31 december 

Langlopende schulden 
Schulden aan kredietinstellingen 

Schulden aan kredietins t ellingen 
Leningen olg 

Leningen o/g 
Lening SVN 020 
Lening BNG 686 
Lening Gemeente Delft 320 
Lening Gemeente Delft 390 

Lening SVN 020 
Stand per 1 januari 
Aflossing 

Stand per 31 december 
Aflossingsverplichting volgend boekjaar 

Langlopend deel per 31 december 

Deze lening heeft een looptijd tot 2022 en heeft een 
rentepercentage van 35%. 
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Lening BNG 686 
Stand per 1 januari 
Aflossing 

Stand per 31 december 
Aflossingsverplichting volgend boekjaar 

Langlopend deel per 3 l december 

Deze lening heeft een looptijd tot 2032 en heeft een 
rentepercentage van 5,61%. 

Lening Gemeente Delft 320 
Stand per 1 januari 

Stand per 31 december 

Deze lening heeft een looptijd tot 2037 en heeft een 
rentepercentage van 5,775%. 

Lening Gemeente Delft 390 
Stand per 1 januari 
Aflossing 

Stand per 31 december 
Aflossingsverplichting volgend boekjaar 

Langlopend deel per 31 december 

Deze lening heeft een looptijd tot 2040 en heeft een 
rentepercentage van 5,22%. 

Lening Gemeente Delft 502330 
Stand per 1 januari 
Opgenomen gelden 
Aflossing 

Stand per 31 december 
Aflossingsverplichting volgend boekjaar 

Langlopend deel per 31 december 

Deze lening heeft een looptijd tot 2013 en heeft een 
rentepercentage van 1,92%. 
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Lening Gemeente Delft 522467 
Stand per 1 januari 
Opgenomen gelden 
Aflossing 

Stand per 3 1  december 
Aflossingsverplichting volgend boekjaar 

Langlopend deel per 3 1  december 

Deze lening heeft een looptijd tot 2014 en heeft een 
rentepercentage van 1,5%. 

Kortlopende schulden 
Aflossingsverplichtingen op langlopende schulden 
Schulden aan leveranciers 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Overige schulden 
Overlopende passiva 

Aflossingsverplichtingen op langlopende 
schulden 
Leningen 

Schulden aan leveranciers 
Crediteuren 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting 
Loonheffing 
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Overige schulden en overlopende passiva 
Overige schulden 
Overlopende passiva 

Overige schulden 
Overige schulden 

Overlopende passiva 
Te betalen rente 
Nettolonen 
Vakantiedagen 
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Specificaties van posten op de winst-en- 
verliesrekening 

Netto-omzetmutatie 
De netto-omzet is ten opzichte van voorgaand jaar met 6,l % toegenomen (2012: 7,6 % toegenomen). 

Netto-omzet 
Kortparkeren 
Pollers 
Abonnementen 
Waardekaarten 
Doorberekende kosten 
Overige 
Kortingen 

Kosten van uitbesteed werk en andere 
externe kosten 
Controlekamer 
Directie 
Overig 

Personeelskosten 

Lonen en salarissen 
Brutolonen 
Ontvangen ziekengelduitkeringen 
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Sociale lasten 
Sociale verzekeringspremies 
Sociale verzekeringspremies voorgaande boekjaren 

Pensioenlasten 
Pensioenlasten 
Pensioenlasten voorgaande boekjaren 

Overige personeelskosten 
Studie- en opleidingskosten 
Kantinekosten 
Reiskostenvergoeding 
Bedrijfskleding 
Ziekengeldverzekering 
Overige personeelskosten 

Afschrijvingen 

Afschrijvingen materiële vaste activa 
Parkeergarages 
Machines, inventaris en vervoersmiddelen 
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Overige bedrijfskosten 
Huisvestingskosten 
Exploitatiekosten 
Kantoorkosten 
Verkoopkosten 
Algemene kosten 

Huisvest ingskosten 
Gas, water en elektra 
Onderhoud gebouwen 
Onroerende zaakbelasting 
Assurantiepremie onroerende zaak 

Exploitatiekosten 
Onderhoud apparatuur 
Schoonmaak 

Kantoorkosten 
Kantoorbehoeften 
Telefoon 

Verkoopkosten 
Reclame en advertenties 
Representatiekosten 
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Algemene kosten 
Assurantiepremie 
Accountants- en administratiekosten 
Advies kosten 
Juridische kosten 
Kosten betalingsverkeer 
Onderzoek Integraal exploitatie bedrijf 
Overige algemene kosten 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rente belastingen 
Ontvangen bankrente 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Lening SVN 030 
Lening SVN 020 
Lening BNG 686 
Lening Gemeente Delft 320 
Lening Gemeente Delft 390 
Lening Gemeente Delft 502222 
Lening Gemeente Delft 502330 
Lening Gemeente Delft 522467 



Pagina 22 

Parking Delft B.V., Delft 

Kasstroomoverzicht over de periode 2013 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

2013 

Kasstroom u i t  operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat 
Aanpassingen.voor: 
Afschrijvingen 
Veranderingen in het werkkapitaal: 
Mutatie vorderingen 
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de 
langlopende schulden) 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Rentelasten 

Kasstroom ui t  operationele activiteiten 

Kasstroom ui t  investeringsactiviteiten 
Investeringen in materiële vaste activa 
Kasstroom u i t  financieringsactiviteiten 
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen 
Aflossing langlopende schulden aan kredietinstellingen 

Kasstroom ui t  financieringsactiviteiten 

Mutatie geldmiddelen 537.012 
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Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Algemene grondslagen 
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 en 
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Samenstelling geldmiddelen 
Liquide middelen per 1 januari 
Mutatie liquide middelen 

Geldmiddelen per 31 december 



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de raad van commissarissen van Parking Delft B.V. 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Parking Delft B.V. te Delft 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3 1  december 2013 en de winst-en- 
verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
Het bestuur 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 controle 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico- 
inschattingen hebben 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 evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de 
door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. 

Wi j  zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Parking Delft B.V. per 3 1  december 2013 en van het resultaat over 2013 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 



Benadrukking van ontwikkehgen omtrent de continuïteit 
Wij vestigen de aandacht op de sectie Continuïteit van de vennootschap in de toelichting van de 
jaarrekening, waarin de directie de waarborging van de financiering van de vennootschap heeft 
uiteengezet. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. 

Den Haag, 13 maart 2014 

Ernst & Young Accountants LLP 
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huildina c: better 
workinq a o r l d  Openbaarmaking van controleverklaringen 

1 Condities Indien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die van materigle 
De machtiging om de controleverklaring openbaar te maken wordt gegeven betekenis kunnen zijn voor de jaarrekening, dient de accountant te overwegen 
onder de volgende condities. of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en toereikend zijn vermeld in de - Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en omstandigheden toelichting bij de jaarrekening. Als de accountant tussen de datum van de 

bekend worden die van essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de controleverklaring en de datum dat de jaarrekening openbaar wordt gemaakt, 
jaarrekening oproept, is nader overleg met de accountant kennis neemt van een feit dat de jaarrekening materieel zou kunnen 
... >-.a .,.., beïnvloeden. dient de accountant te beoordelen of de iaarrekenino moet noooza~eiij~. - -  worden gewijzigd, de kwestie te bespreken met de lei4ng en te handelen zoals - De machtiging heeft betrekking op het opnemen van de op grond van de omstandigheden noodzakelijk is. 
controleverklarina in het ten behoeve van de aloemene veraaderino 
uit te brengen verslag, waarin ook de opgemaakte jaarrekening weidt 
opgenomen. - De machtiging heeft ook betrekking op het opnemen van de 
controleverklaring in het bij het handelsregister te  deponeren verslag, 
mits de behandeling van de jaarrekening op de algemene vergadering 
niet tot aanpassing leidt. - De voor deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening 
waarin op grond van artikel 2397 BW vereenvoudigingen zijn 
aangebracht, dient te zijn ontleend aan de door de algemene 
vergadering vastgestelde jaarrekening. Een concept van deze voor 
deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening dient aan 
ons ter inzage te worden gegeven. 
De controleverklaring kan ook worden toegevoegd indien de 
jaarrekening op elektronische wijze, bijvoorbeeld op Internet, wordt 
openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de volledige jaarrekening 
te zijn en deze dient goed te zijn afgescheiden van andere gelijktijdig 
elektronisch openbaar gemaakte informatie. - Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in 
een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is voor het 
opnemen van de controleverklaring daarbij opnieuw toestemming van 
de accountant nodig. 

2 Toelichting op de condities 
2.1 Raad van commissarissen en raad van bestuur 
De accountant zendt zijn controleverklaring doorgaans aan de raad van 
commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in overeenstemming met Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat in artikel 393 onder meer zegt: 'De 
accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring'. 'De 
accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van 
commissarissen en aan het bestuur.' 

2.2 Algemene vergadering 
Openbaarmaking van de controleverkiaring is slechts toegestaan na 
uitdrukkelijke toestemming van de accountant. In dit kader wordt onder 
openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het publiek. dan wei aan 
een zodanige kring van personen dat deze met het publiek gelijk is te stellen. 
Verspreiding onder aandeelhouders c.q. leden valt ook onder dit begrip 
openbaar maken, zodat voor het opnemen van de controleverklaring in  het 
verslag dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht machtiging van de 
accountant nodig is. 

2.3 Controleverklaring plus verantwoording 
De machtiaina heeft betrekkino 09 Dublicatie in  het verslap waarin tevens is 
opgenomen de jaarrekening waarop de controleverklaring-betrekking heeft. 
Deze conditie stoelt op de beroepsregels die zeggen dat het de accountant 
verboden is toestemming te geven tot openbaarmaking van zijn verklaring 
anders dan tezamen met de verantwoording waarop die verklarlng betrekking 
heeft.' 
De accountant zal ook altiid de overiae inhoud van het versla0 willen zien. 
omdat het hem niet toegestaan is toéstemming tot openbaarmaking van ;ijn 
verklarinp te verlenen indien door de inhoud van de gezamenlijk openbaar 
gemaakte stukken.een onjuiste indruk omtrent de betekenis van de 
jaarrekening wordt gewekt. 

2.4 Gebeurtenlssen tussen datum controleverklaring en algemene 
vergadering 

Aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat zich tussen de datum 
van de controieverklaring en de datum van de algemene vergadering waarin 
omtrent de vaststelling van de jaarrekening wordt beslist, feiten of 
omstandigheden kunnen voordoen die van essentiële betekenis zijn voor het 
beeld dat de jaarrekening oproept. De accountant dient namelijk op grond van 
COS 560 controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn 
toereikende controle-informatie te verkrijgen dat alle gebeurtenissen voor de 
datum van de controleverklarinp die aanpassing van of vermelding in de 
jaarrekening vereisen. zijn gesignaleerd. 

2.5 Handelsregister 
De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 BW2 vallende rechtspersonen samen 
met het jaarverslag en de overige gegevens) overgelegd aan de algemene 
vergadering. De algemene vergadering beslist over de vaststelling van de 
jaarrekening. Pas na de vaststelling van de jaarrekening door de algemene 
vergadering is sprake van een vennootschappelijke jaarrekening. Deze 
jaarrekening zal in de regel in ongewijzigde vorm worden vastgesteld. Aan de 
vennootschappelijke jaarrekening moet als onderdeel van de overige gegevens 
de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst hiervan is normaal 
gesproken identiek aan de eerder afgelegde controleverklaring. Het is de 
vennootschappelijke jaarrekening die samen met het jaarverslag en de overige 
gegevens bij het handelsregister wordt openbaar gemaakt. Onder de overige 
gegevens behoort dan te zijn opgenomen de controleverklaring die behoort bij 
de volledige jaarrekening. Indien de behandeling van de jaarrekening op de 
algemene vergadering niet tot aanpassing leidt. kan de controleverklaring 
worden toegevoegd aan de door de algemene vergadering vastgestelde 
jaarrekening en bij tijdige deponering van het verslag ten kantore van het 
handelsregister als onderdeel van dit verslag worden openbaar gemaakt. 

2.6 Openbaarmaking op andere wijze 
De jaarrekening kan ook worden openbaar gemaakt op andere wijze dan door 
deponering bij het handelsregister. De controleverklaring kan ook dan worden 
toegevoegd, mits het gaat om openbaarmaking van de volledige jaarrekening. 
Indien een deel van een jaarrekening dan wel een verkorte jaarrekening 
openbaar vrordt gemaakt, is het niet toegestaan dat daarbij enigerlei door de 
accountant gegeven mededeling wordt openbaar gemaakt, tenzij: 
a hij tot het oordeel is gekomen dat in de gegeven omstandigheden het 

desbetreffende stuk toereikend is, of 
b op grond van wettelijke voorschriften met openbaarmaking van het 

desbetreffende stuk kan worden volstaan. 
Indien niet de volledige jaarrekening wordt openbaar gemaakt. is nader overleg 
met de accountant noodzakelijk. 
Bij het opnemen van de jaarrekening en de controleverkiaring op Internet dient 
gewaarborgd te worden dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere 
informatie op de Internetsite. De scheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door 
de jaarrekening in niet-bevrerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te 
nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening 
verlaat. 

2.7 Opnemen i n  een ander stuk 
Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in een 
ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is sprake van een nieuwe 
openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de accountant nodig. Een 
voorbeeld van deze situatie Is de publicatie van een emissieprospectus met 
daarin opgenomen de jaarrekening, nadat dezelfde jaarrekening tezamen met 
de andere jaarstukken is gedeponeerd bij het handelsregister. Voor elke nieuwe 
openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant nodig. 

2.8 Gebeurtenissen na de algemene vergadering 
Indien na de vaststelling van de jaarrekening feiten en omstandigheden bekend 
zijn geworden waardoor de jaarrekening niet langer het wettelijk vereiste 
inzicht geeft, moet niettemin de bij de vastgestelde jaarrekening afgegeven 
controleverkiaring worden gehandhaafd, evenals de bij het handelsregister 
neergelegde controleverklaring. In dat geval dient de rechtspersoon over deze 
feiten en omstandigheden een mededeling bij het handelsregister te 
deponeren, voorzien van een controleverklaring. Ook in deze situatie is nader 
overleg met de accountant noodzakelijk. 


