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I VERSLAG 

 

Raad van Commissarissen, directie en aandeelhouders          

per 31 december 2018 

 

 

Raad van Commissarissen 

mr. R.J. graaf Schimmelpenninck (voorzitter) 

ir. A. van Ofwegen  

drs. P.C. van Stratum MBA  

J. Houthuijsen MSc  

mw. mr.  E. Aardse  

 

directie 

G.J.G. Geertsema 

 

 

aandeelhouders 

ENGIE Energie Nederland N.V. 

N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ 

Uniper Benelux N.V. 

NUON Power Generation B.V. 
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bericht van de Raad van Commissarissen 

 

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2018 conform het voorstel van 

de directie goedgekeurd. Hij adviseert de Algemene Vergadering van Aandeelhou-

ders kennis te nemen van de verklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants 

N.V. en de jaarrekening 2018 vast te stellen.  

De Raad stelt voor het positieve resultaat zijnde € 216.000 toe te voegen aan de be-

stemmingsreserve Overgangswet Elektriciteit productiesector. 

 

Evenals in voorgaande jaren heeft de Raad in 2018 intensief overlegd over de oplos-

sing van de resterende zaken en de afwikkeling van de verplichtingen. 

 

Met betrekking tot de B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

(GKN) waarvan alle aandelen door NEA worden gehouden, is tijdens vergaderingen 

aandacht gegeven aan (i) het beheer van de Veilige Insluiting van de Kernenergie-

centrale Dodewaard (KCD) (ii) de overdracht van de aandelen GKN aan de Staat. 

 

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. 
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bestuursverslag 

 

Volgens de statuten heeft de vennootschap ten doel er zorg voor te dragen dat in 

samenwerking met haar aandeelhouders de verplichtingen uit de Overeenkomst 

van Samenwerking van 1986 (OVS) met in achtneming van de Elektriciteitswet van 

1998 en de Overgangswet Elektriciteitsproductiesector (OEPS), afgewikkeld worden. 

Concreet waren daarvoor vanaf 1 januari 2018 nog de volgende activiteiten uit te 

voeren: 

▪ finalisering van de verrekeningen uit hoofde van de Overeenkomst van Samen-

werking tot en met 31 december 2000; 

▪ beheer van de deelneming B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Ne-

derland (GKN) en; 

▪ de overdracht van de aandelen van de deelneming B.V. Gemeenschappelijke 

Kernenergiecentrale Nederland (GKN) aan de Staat. 

 

De finalisering van de verrekeningen uit hoofde van de Overeenkomst van Samen-

werking tot en met 31 december 2000 is nog niet afgerond. 

 

Per 1 juli 2005 werd de conservering van de kernenergiecentrale te Dodewaard af-

gerond. Hiermede werd de zogenaamde Veilige Insluiting gerealiseerd. Daarmee 

begon de 40-jarige Wachttijd aan het einde waarvan de kernenergiecentrale volle-

dig geamoveerd zal worden. De ervaringen met het beheer van de Veilige Insluiting 

gedurende het jaar 2018 waren positief.  

 

GKN  dient conform het gestelde in artikel 15f van de Kernenergiewet (KEW)1 in het 

bezit te zijn van een Beschikking van en de minister van Financiën  en de staatssecre-

taris van Infrastructuur en Waterstaat2 waarin de door GKN gestelde financiële zeker-

heid voor de kosten die verbonden zijn aan de ontmanteling van de Kernenergie-

centrale Dodewaard (KCD) en de eindberging van het daarbij vrijkomende radioac-

tief materiaal is goedgekeurd. 

 

                                                      
1 In werking vanaf 11 maart 2011, Staatsourant Nr. 4386 
2 Vanaf 1 januari 2016 is de uitvoering van de KEW door de Minister van Economische Zaken 

overgedragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Autoriteit Nucleaire Veiligheid 

en Stralingsbescherming (vanaf 26 oktober 2017 in de portefeuille van de staatssecretaris) 
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Op 1 oktober 2016 is een Aanvraag voor het afgeven van deze Beschikking inge-

diend. De Aanvraag is gebaseerd op het door de Minister van Infrastructuur en Wa-

terstaat goedgekeurde Ontmantelingsplan 2016 van de KCD. Bij Besluit van 14 sep-

tember 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gesteld dat het Ont-

mantelingsplan 2016 KCD voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in de artike-

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

lid, van de Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen. Op-

gemerkt zij dat van de beoordeling zijn uitgezonderd andere dan de technische ele-

menten die in het ontmantelingsplan zijn opgenomen. 

 

Op 28 maart 2017 heeft GKN een zienswijze ingediend naar aanleiding van het op 1 

maart 2017 ontvangen voorgenomen besluit tot afwijzing van de Aanvraag. Op 9 ja-

nuari 2019 heeft GKN de definitieve afwijzing van de aanvraag tot goedkeuring van 

de financiële zekerheidstelling voor de kosten van buitengebruikstelling en ontmante-

ling van de KCD ontvangen. 

 

Op 15 februari 2019 is bezwaar gemaakt tegen dit besluit. 

 

In overeenstemming met het advies van de Adviescommissie herstructurering elektri-

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

een overdracht van de aandelen GKN aan de Staat of een door de Staat aan te wij-

zen entiteit.   

Tot op heden zijn de gesprekken hierover zonder succes verlopen. 
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financiële resultaten 2018 

 

resultaat 

In het verslagjaar werd een winst gerealiseerd van € 216.000. 

 

omzet en inkoopwaarde van de omzet 

De omzet, betrekking hebbend op verrekening van kosten samenhangend met af-

wikkeling van de verplichtingen van de vennootschap na 1 januari 2001, was in 2018 

nihil. Ook de inkoopwaarde van de omzet was in 2018 nihil. 

 

bedrijfslasten 

De bedrijfslasten bedroegen in 2018 € 449.000: 

Bedrijfslasten 2018 

kosten uitbesteed werk 

en andere externe kosten 
402.000 

personeelskosten      47.000 

overige bedrijfskosten en –baten - 

Totaal 449.000 

 

 

financiële baten en lasten  

Het saldo van financiële baten en lasten bedroeg in 2018 € 724.000 voordelig. 

 

kasstroom 

In 2018 heeft de vennootschap geen dividend uitgekeerd. 
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II JAARREKENING 

 

jaarrekening 2018 

 

 

De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: 

▪ balans na resultaatbestemming per 31 december 2018  

▪ winst- en verliesrekening over het jaar 2018 

▪ algemene toelichting 

▪ toelichting op de balans per 31 december 2018 

▪ toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2018  

▪ overige gegevens 
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balans na resultaatbestemming per 31-12-2018   

 
B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor te Dodewaard 

 

balans na resultaatbestemming per 31 december   (x € 1.000) 

ACTIVA       2018 2017 

vaste activa     

 

financiële vaste activa     

 

deelneming in groeps-

maatschappij 
-  -  

overige effecten 35.173  40.957  

  35.173  40.957 

vlottende activa     

 

vorderingen     

 

te verrekenen 

met deelnemers 
-  -  

belastingen en premies 

sociale verzekeringen 
477  259  

overige vorderingen  -  -  

overlopende activa 545  642  

  1.022  901 

liquide middelen     

  35.599  29.720 

  71.794  71.578 
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balans na resultaatbestemming per 31 december    (x € 1.000) 

PASSIVA 2018 2017 

eigen vermogen 

 

gestort en opgevraagd 

kapitaal 
7.079  7.079  

bestemmingsreserve 

Overgangswet Elektriciteits-

productiesector 

64.635  64.419  

  71.714  71.498 

Voorzieningen 

 latente belastingen - - 

kortlopende schulden 

 

schulden aan leveranciers 40  41  

belastingen en premies 

sociale verzekeringen 
-  -  

overlopende passiva 40  39  

 80  80 

 71.794  71.578 
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winst- en verliesrekening over 2018 

 

B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor te Dodewaard 

 

winst- en verliesrekening over 2018              (x € 1.000) 

bruto omzetresultaat 2018 2017 

 

netto omzet -  -  

inkoopwaarde van de omzet -  -  

  -  - 

bedrijfslasten     

 

kosten uitbesteed werk en an-

dere externe kosten 
402  445  

personeelskosten 47  55  

overige bedrijfskosten- en 

baten 
-  -  

  449        500 

bedrijfsresultaat  -    449     -   500 

financiële baten en lasten     

 

rentebaten en soortgelijke op-

brengsten 
1.392  1.450  

rentelasten en soortgelijke kos-

ten 
- 668  - 23  

resultaat uit deelnemingen -    -  

  724  1.427 

resultaat voor belastingen  275  927 

 belastingen  59  221 

resultaat na belastingen  216  706 
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algemene toelichting 

aard van de bedrijfsactiviteiten 

De vennootschap had tot en met 2000 volgens de oorspronkelijke opdracht uit de 

Overeenkomst van Samenwerking van 1986 (OVS) ten doel er zorg voor te dragen 

en/of te bevorderen dat in Nederland de productie van elektrische energie en het 

daarmee samenhangende transport tot stand komen tegen zo laag mogelijke kos-

ten en op maatschappelijk verantwoorde wijze. 

Onder de Elektriciteitswet 1989 was de vennootschap tot uitvoering van deze taken 

aangewezen door de Minister van Economische Zaken. De Elektriciteitswet 1989 is 

opgevolgd door de Elektriciteitswet 1998, waarmee de liberalisatie van de elektrici-

teitsmarkt in Nederland geëffectueerd werd.  

Als reactie daarop zijn de Overeenkomst van Samenwerking en de daarmee verbon-

den activiteiten van de vennootschap per 31 december 2000 beëindigd. 

 

Vanaf 1 januari 2001 heeft de vennootschap ten doel in samenwerking met haar 

aandeelhouders zorg te dragen voor de afwikkeling van de onder de OVS aange-

gane verplichtingen met inachtneming van de bepalingen daaromtrent uit de Over-

gangswet Elektriciteitsproductiesector (OEPS), waarin de aansprakelijkheid van de 

productiebedrijven voor de verplichtingen van NEA werd vastgelegd.  

Afspraken tussen de aandeelhouders en de vennootschap omtrent de afwikkeling 

van de OVS zijn vastgelegd in de Heads of Agreement van 12 oktober 2000 en nader 

uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst van 21 december 2000.  

schattingen en onzekerheden 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 

vormt de directie verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 

het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oorde-

len en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 

toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

consolidatie 

Tot en met 2014 nam NEA op vrijwillige basis in de toelichting een geconsolideerde 

jaarrekening op van NEA en haar deelneming BV Gemeenschappelijke Kernenergie-

centrale Nederland. Met ingang van 2015 maakt NEA gebruik van de consolidatie-

vrijstelling voor kleine rechtspersonen (Boek 2 BW:396). 
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grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

 
algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtsperso-

nen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewij-

zigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden op-

genomen tegen geamortiseerde kostprijs. 

Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen per balans-

datum. De daarbij optredende koersverschillen worden in het resultaat verwerkt. 

 

financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nettover-

mogenswaarde. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondsla-

gen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de waardering volgens de nettover-

mogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Voor zover NEA in 

deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming dan 

wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in 

staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 

De beursgenoteerde obligatieleningen worden gewaardeerd tegen de geamorti-

seerde kostprijs. De beursgenoteerde certificaten worden gewaardeerd op reële 

waarde. Overige vorderingen en leningen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

 

liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd kor-

ter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 

algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de rentebaten en soortgelijke op-

brengsten en de bedrijfsasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Kosten en opbrengsten in 

vreemde valuta worden omgerekend tegen de overeengekomen betalingskoers of 

tegen de koers op de dag dat de overeenkomst wordt afgesloten. Optredende 

koersverschillen worden ten gunste, respectievelijk ten laste van het resultaat verant-

woord. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking 
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van ongerealiseerde waardeveranderingen van de reële waarde gewaardeerde De 

beursgenoteerde certificaten. 

 

rentebaten en lasten 

Rente baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdende met de 

effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. 

 

vennootschapsbelasting 

De vennootschap is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en vormt met 

B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland een fiscale eenheid voor 

de vennootschapsbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn beide 

vennootschappen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde vennoot-

schapsbelasting van de eenheid. 

Latente belasting vorderingen en voorzieningen worden door het hoofd van de fis-

cale eenheid B.V. Nederlandse Elektriciteit Administratiekantoor opgenomen voor tij-

delijke waarderingsverschillen tussen de fiscale waardering en de in de jaarrekenin-

gen van B.V. Nederlandse Elektriciteit Administratiekantoor en B.V. Gemeenschappe-

lijke Kernenergiecentrale Nederland verwerkte waardering. 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in 

de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensa-

bele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente 

belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-af-

trekbare kosten. 

De berekening geschiedt tegen actuele belastingtarieven. Latente belastingvorde-

ringen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verlies-

compensatie 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 2018  

 

financiële vaste activa 

 

deelneming in groepsmaatschappij 

 

vennootschap waarin wordt deelgenomen     (x € 1000) 

naam Vestigingsplaats geplaatst kapitaal NEA-aandeel in % 

B.V. GKN Arnhem 58 100 

                                             

B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) beheert de kern-

energiecentrale te Dodewaard. In maart 1997 is de productie met de kernenergie-

centrale te Dodewaard beëindigd en de centrale vervroegd buiten bedrijf gesteld. 

 

De deelneming is afgewaardeerd tot nihil in verband met de negatieve eigen ver-

mogenswaarde van de vennootschap. 

 

overige effecten (x € 1.000) 

Hieronder zijn opgenomen een verhandelbare lening van € 10.000 en beursgeno-

teerde obligatieleningen (€ 19.747) en certificaten (€ 5.426). 

De reële waarde van de beursgenoteerde obligatieleningen bedraagt per jaareinde 

€ 21.415 (2017: €27.254 

liquide middelen 

De liquide middelen zijn, voor zover niet onmiddellijk benodigd voor de bedrijfsvoe-

ring, belegd in kortlopende vermogenstitels. 

eigen vermogen 

gestort en opgevraagd kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 7.078.972, verdeeld 

in 4 aandelen van   € 1.769.743.  De elektriciteitsproductiebedrijven ENGIE Energie Ne-

derland N.V. , Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ N.V., NUON Po-

wer Generation B.V. en Uniper Benelux N.V. houden ieder één aandeel.  
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De gerechtigdheid op de winst en de reserves van ieder van de productiebedrijven 

is als volgt: 

 

ENGIE Energie Nederland N.V.     29,5 % 

Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ N.V. 28,5 % 

NUON Power Generation B.V.           22,5 %  

Uniper Benelux N.V.       19,5 % 

 

bestemmingsreserve Overgangswet Elektriciteitsproductiesector 

De Overgangswet Elektriciteitsproductiesector (OEPS) legt de aansprakelijkheid voor 

de door NEA onder de OVS aangegane verplichtingen, met uitzondering van de ver-

liezen op de verkoop van Demkolec volledig bij de partijen in de OVS. Daarbij erkent 

deze wet echter tevens dat er geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Door het ontbreken van hoofdelijke aansprakelijkheid loopt NEA, voor zover de verre-

kening van de verplichtingen via NEA plaatsvindt, het risico dat een of meerdere van 

de partijen uit de OVS niet meer aan haar verplichtingen jegens NEA overeenkomstig 

de Overgangswet Elektriciteitsproductiesector kan voldoen.  

De bestemmingsreserve Overgangswet Elektriciteitsproductiesector dient ter afdek-

king van de consequenties voor NEA (en haar aandeelhouders) indien zich in de toe-

komst een situatie voor zou doen, waarin inderdaad één of meerdere van de par-

tijen uit de OVS hun verplichtingen uit de Overgangswet Elektriciteitsproductiesector 

niet meer na zouden kunnen komen. 

 

Met betrekking tot de bestemmingsreserve artikel 2 Overgangswet Elektriciteitspro-

ductiesector is in 2018 het verloop als volgt:  

 

bestemmingsreserve OEPS  (x € 1000) 2018 2017 

stand per 1 januari 64.419 63.713 

resultaat lopend boekjaar 216 706 

af: dividend -  - 

stand per 31 december 64.635 64.419 

 
De Raad van Commissarissen stelt voor het voordelig saldo van € 216.000 over het 

jaar 2018 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Overgangswet Elektriciteitspro-

ductiesector.  

kortlopende schulden 

overlopende passiva 

Het betreft in hoofdzaak passiveringen wegens nog te ontvangen facturen. 
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niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Op 11 september 2015 heeft de landsadvocaat namens de ministers van Infrastruc-

tuur en Waterstaat en van Financiën aan de vennootschap en haar aandeelhouders 

de verjaring van eventuele rechtsvorderingen van de Staat betreffende de buiten 

gebruiksteling en ontmanteling van de KCD gestuit. 

Op 18 november 2017 heeft de staat een verzoekschrift tot het houden van een 

voorlopig getuigenverhoor ex artikel 186 e.v. Rv uit doen gaan aan de rechtbank 

Gelderland. 

Op 9 februari 2017 is door GKN, NEA en NEA’s aandeelhouders een verweerschrift in-

gediend. De vennootschap en haar aandeelhouders betwisten dat zij aansprakelijk 

zijn. 

De rechtbank Gelderland heeft bij beschikking van 18 april 2017 het verzoek van de 

Staat toegewezen en een voorlopig getuigenverhoor gelast. Het voorlopig getuigen-

verhoor heeft op 19 maart 2019 (gedeeltelijk) plaatsgevonden.  

 

gebeurtenissen na balansdatum 

In het kader van de jaarrekening zijn er geen gebeurtenissen na balansdatum te mel-

den. 
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toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2018 

 

bedrijfslasten 

 

kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 

Hierin zijn begrepen de kosten van algemeen beheer. Tot de algemene beheerskos-

ten worden alle kosten van huisvesting, automatisering, advisering, reis- en verblijfkos-

ten en kantoorkosten gerekend alsmede de kosten van door NEA ingehuurd perso-

neel.  

 

personeelskosten 

 

Het gemiddeld aantal werknemers in het boekjaar bedraagt 0. 

 

De bezoldiging van commissarissen, inclusief sociale lasten en pensioenpremies be-

draagt: 

 

bezoldiging commissarissen         (x € 1000) 2018 2017 

commissarissen              47                55 

 

 

 

 

 

 

 

  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor 
 
   

 

Jaarverslag 2018 NEA  Pagina 20 van 26 
17 juni 2019 

financiële baten en lasten 

Het verloop van de financiële baten en lasten is de volgende: 

 

financiële baten en lasten           

(x € 1000) 
2018 2017 

rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.392 1.450 

rentelasten en soortgelijke kosten -668  -23 

resultaat uit deelnemingen  -  - 

 724 1.427 

 

 

rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Hieronder zijn opgenomen de rentebaten alsmede verkoopresultaten op verkochte 

effecten.  

 

rentelasten en soortgelijke kosten 

De rentelasten bestaan voornamelijk uit bankkosten, betaalde beheerprovisies als-

mede ongerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde certificaten. 

 

Was getekend op 17 juni 2019 

 

Directie    G.J.G. Geertsema 

 

Raad van Commissarissen R.J. graaf Schimmelpenninck 

    mw. E. Aardse 

    J. Houthuijsen 

    A. van Ofwegen 

    P.C. van Stratum 
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 overige gegevens 

 

statutaire resultaatbestemming 

 

De resultaatbestemming is geregeld in artikel 22 van de statuten. 

De tekst daarvan luidt: 

 

1. Indien de winst- en verliesrekening een batig saldo aanwijst, zal dit saldo in de 

eerste plaats moeten worden gebruikt tot dekking van vroegere verliezen. 

 

2. De Raad van Commissarissen bepaalt welk deel van de daarna resterende winst 

wordt gereserveerd. Het eventueel daarna resterende deel van de winst staat 

ter beschikking van de algemene vergadering, die aan deze winst een bestem-

ming zal geven met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

 

3. Het aandeel A is gerechtigd tot negenentwintig vijf/tiende procent (29,5%) van 

de winst en de reserves, het aandeel B is gerechtigd tot tweeëntwintig vijf/tiende 

procent (22,5%) van de winst en de reserves, het aandeel C is gerechtigd tot ne-

gentien vijf/tiende procent (19,5%) van de winst en de reserves en het aandeel D 

is gerechtigd tot achtentwintig vijf/tiende procent (28,5%) van de winst en de re-

serves. 

 

4. De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van 

reserves en het doen van tussentijdse uitkeringen ten laste van de winst. 

 

De Raad van Commissarissen stelt vast dat het jaar 2018 afgesloten is met een voor-

delig saldo van € 216.000 en stelt voor dit positieve resultaat toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Overgangswet Elektriciteitsproductiesector. Dit voorstel resul-

taatbestemming is al in de jaarrekening 2018 verwerkt. 
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controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan de algemene vergadering en raad van commissarissen van B.V. Nederlands 

Elektriciteit Administratiekantoor 

verklaring over de jaarrekening 2018 

ons oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de sa-

menstelling van het vermogen van B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor 

per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met  

Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

 

wat hebben wij gecontroleerd 

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van B.V. Nederlands 

Elektriciteit Administratiekantoor te Dodewaard (‘de vennootschap’) gecontroleerd. 

 

Deze jaarrekening bestaat uit: 

-     de balans per 31 december 2018; 

-     de winst-en-verliesrekening over 2018; en 

-     de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financi-

ele verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de 

jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW. 

 

de basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 

de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op hier-

van zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor controle van de 

jaarrekening’. 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikte is 

als basis voor ons oordeel. 

 

onafhankelijkheid 

Wij zijn onafhankelijk van de B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor 

zoals vereist in de Verordening inzak de onafhankelijkheid van accountants bij assu-

ranceopdachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsre-

gels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en be-

roepsregels accountants (VGBA). 
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verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag an-

dere informatie, die bestaat uit: 

- het bericht van de commissarissen 

- het bestuursverslag; 

- de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere in-

formatie: 

- 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. 

 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaron-

der het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 

2 BW. 

 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscon-

trole 

verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaar-

rekening 

De directie is verantwoordelijk voor: 

-     het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstem-

ming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor 

-     voor een zodanige interne beheersing die de directie 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 de directie afwegen of de vennootschap 

in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voor te zetten. Op grond van het 

genoemde verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op ba-

sis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de 
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vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindi-

ging het enige realistische alternatief is. De directie moet de gebeurtenissen en om-

standigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap 

haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op 

het proces van financiële verslaglegging van de vennootschap. 

 

onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleop-

dracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 

het door ons af te geven oordeel. 

 

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaar-

rekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van ze-

kerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen 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 de 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 afwij-

kingen op ons oordeel. 

 

Een meer detailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in 

de bijlage bij onze controle verklaring. 

Utrecht, 17 juni 2019 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  

Origineel getekend door drs. K. Hofstede RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 

van B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage 

onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteenge-

zet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheids-

eisen. Onze doelstelling is om een redelijke maken van zekerheid te verkrijgen dat de 

jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze 

controle bestond onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkin-

gen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in re-

actie 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 be-

lang 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 interne beheersing. 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel 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 fi-

nanciële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattin-

gen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening 

staan. 

- het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronder-

stelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informa-

tie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor ge-

rede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit zijn bedrijfsactiviteiten in conti-

nuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van ma-

terieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverkla-

ring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarreke-

ning. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aan-

passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkre-
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gen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenis-

sen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming 

haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening 

en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening 

en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening 

een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenis-

sen. 

 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de ge-

plande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekort-

komingen in de interne beheersing.  
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