Doorbelasting D10 OU Consumers – VIP centrum en perscentrum

(
)

Van:

Kostenplaats: 30208 VIP-centrum

Aan:

IC bedrijf 020
IC bedrijfs 010

OU Aviation
OU Staven

Beschrijving doorbelasting:
Het VIP centrum en het Perscentrum worden geëxploiteerd door de OU Consumers. Het VIP
centrum (voor zover er sprake is van de afhandeling van passagiers en hun bagage) en het
Perscentrum betreffen luchtvaartactiviteiten. Toerekening van kosten en opbrengsten vindt als
volgt plaats.
1. Het Perscentrum biedt leden van het Koninklijk Huis, Ministers, kamerleden, bestuurders van
bedrijven, sporters etc., die via Schiphol reizen, de gelegenheid tot het geven van een
persconferentie. De exploitatiekosten van het Perscentrum worden integraal toegerekend aan de
PMC Aviation middels een doorbelasting. Indien het perscentrum voor commerciële doeleinden
wordt gebruikt is sprake van een opbrengst/doorberekening tegen minimaal integrale kostprijs.
Deze opbrengst komt ook door middel van een doorbelasting ten gunste van de PMC Aviation
2. De kosten voor het VIP Centrum worden integraal middels een extracomptabele correctie
toegerekend aan de PMC Aviation. Tegenover deze kosten wordt een gelijk bedrag aan
opbrengsten toegerekend. Hierdoor resteert een voor de PMC Aviation kostenneutrale
toerekening.
Het gebruik van VIP faciliteiten door specifieke passagiers (o.a. koninklijk huis, ministers) wordt
niet in rekening gebracht. Het beschikbaar stellen van deze faciliteiten betreft een representatieve
activiteit van Schiphol Group. Het gebruik wordt tegen integrale kostprijs doorbelast door de OU
Consumers aan de directie (OU Staven, en vervolgens gealloceerd naar alle PMC’s op basis van
de algemene verdeelsleutel voor stafkosten, zie beschrijving allocatiesleutel A5 OU Staven).
Andere klanten (diplomaten etc.) betalen wel en deze opbrengsten worden toegerekend aan de
OU Consumers. Het eventuele surplus van de opbrengsten blijft bij de OU Consumers en dient
als vergoeding voor de commerciële activiteiten die de OU Consumers in samenhang met het
VIP Centrum uitvoert.
Reden van doorbelasting:
4. Vereenvoudiging allocatie
Het Perscentrum bevindt zich fysiek binnen het VIP centrum, dat door de OU Consumers wordt
geëxploiteerd. Het exploiteren van het Perscentrum gebeurt door dezelfde medewerkers die ook
het VIP centrum exploiteren. Toerekening van de kosten aan de PMC Aviation (en een gelijk
bedrag aan opbrengsten) van het VIP Centrum vindt plaats omdat het een luchtvaartactiviteit
betreft.
Opbrengst- of kostensoort van doorbelasting:
350095 Overige bedrijfsbaten intercompany
Bedrijfseconomische grondslag van doorbelasten:
Het perscentrum wordt primair gebruikt in verband met luchtvaartactiviteiten. Het perscentrum is
nodig bij calamiteiten of nieuwsfeiten met betrekking tot luchtvaartactiviteiten.
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Het Perscentrum
biedt leden van het Koninklijk
Huis, Ministers, kamerleden,
bestuurders van bedrijven,
sporters etc., die via Schiphol
reizen, de gelegenheid tot het
geven van een persconferentie.
Hiervoor stelt Schiphol een
ruimte binnen het VIP centrum
ter beschikking.¶

Het perscentrum wordt toegerekend aan de PMC Aviation. Indien het perscentrum voor
commerciële doeleinden wordt gebruikt is sprake van een opbrengst/doorberekening tegen
minimaal integrale kostprijs.

doorbelast

Toerekening van de kosten van het Perscentrum aan de PMC Aviation geschiedt eens per jaar
op basis van een voorcalculatie. Aan de hand van de nacalculatie worden de werkelijke kosten
alsmede eventuele opbrengsten van het perscentrum aan het einde van het jaar verrekend. Op
basis van voorcalculatie (kosten van het Perscentrum zoals kosten voor personeel dat werkzaam
is ten behoeve van het Perscentrum, huur van de ruimte en overige externe kosten en verwachte
betalende eenheden) wordt een integrale kostprijs (inclusief overhead) vastgesteld die gebruikt
wordt voor zowel facturatie en creditering aan de PMC Aviation.

Doorbelasten

Toerekening van het VIP Centrum vindt twee maal per jaar plaats, ten tijde van de consultatie op
basis van budget/businessplan en ten tijde van de verantwoording op basis van de realisatie.
Wijze en frequentie van meten:
Jaarlijks op basis van voor- en nacalculatie.
Beheerder:
Controller OU Consumers
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