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Balans

31-12-2018 31-12-2017
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 81.646 96.143
Financiële vaste activa 25.000 25.000

Vaste activa 106.646 121.143

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen 48.877 45.378
Liquide middelen 374.505 290.882

Vlottende activa 423.382 336.260

Totaal activa 530.028 457.403

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserves 318.823 313.042

Eigen vermogen 318.823 313.042

Voorzieningen 130.000 74.500

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen kort 81.205 69.861

Vreemd vermogen 81.205 69.861

Totaal passiva 530.028 457.403
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Winst- en verliesrekening

2018 2017
€ €

Bruto-bedrijfsresultaat

Totaal omzet 671.854 647.092
Totaal inkoopwaarde omzet 10.471 9.387
Brutomarge 661.383 637.705

Kosten

Personeelskosten 437.799 432.103
Afschrijvingen 17.278 18.183
Overige bedrijfskosten 213.139 196.212
Som der kosten 668.216 646.498

Bedrijfsresultaat -6.833 -8.793

Financiële baten en lasten -3.028 -1.931
Bijzondere baten en lasten 15.643 -13.500

RESULTAAT 5.782 -24.224
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Toelichting

Personeel
Gedurende het jaar 2018 waren 15,3 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband
(2017: 13,8).

Activiteiten
De activiteiten bestaan uit het inzamelen van grondstoffen en goederen van bedrijven en particulieren.
 Tevens wordt hergebruik gestimuleerd van goederen en grondstoffen door gescheiden inzameling.
De verkoop van gebruikte goederen aan particulieren vindt plaats vanuit het Kringloopbedrijf en vanuit 
het "Keerpunt", gelegen aan de Bruchterweg 33 te Hardenberg. Het pand "Keerpunt" wordt gehuurd.
Vanaf 2009 er ook een vestiging in Dedemsvaart. Het pand in Dedemsvaart wordt gehuurd.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde commerciële 
grondslagen voor financiële verslaglegging. De bedragen worden weergegeven in euro’s.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 
desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiks-
duur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardevermin-
deringen die op balansdatum worden verwacht. 
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering
 gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een 
voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt 
als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening 
wordt gevormd. 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van 
het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Grondslagen van financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs.

Grondslagen van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Grondslagen van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kort-
lopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balans-
datum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan 
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijk-
matig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis 
van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden 
voor groot onderhoud verloopt.
De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de 
verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoe-
ding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief
 in de balans opgenomen.

Grondslagen van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nomi-
nale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waarde-
veranderingen van op reële waarde gewaardeerde:
- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van omzet
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.Verantwoording van opbreng-
sten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte 
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten

Grondslagen van bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 
de winst-en-verliesrekening.
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De vennootschap heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeels-
kosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa
indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief 
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet 
afgeschreven.

Grondslagen van financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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