
Jaarrekening 2018 Stichting 2Switch

Balans 31-12-2018 31-12-2017

Materiele vaste activa 265.382       299.541      

Voorraden 96.949          91.928        

Vorderingen 219.983       185.158      

Liquide middelen 118.466       93.261        

Totaal Activa 700.780       669.888      

Reserves -240.851      -393.906     

Voorzieningen 53.760          -               

Langlopende schulden 218.492       308.897      

Kortlopende schulden 669.379       754.897      

Totaal Passiva 700.780       669.888      

Staat van baten en lasten 2018 2017

Netto-omzet 4.935.418    4.570.852  

Kostprijs van de omzet 425.053       415.438      

Bruto-omzetresultaat 4.510.365    4.155.414  

Personeelskosten 2.900.351    2.854.135  

Afschrijvingen 106.760       124.382      

Overige bedrijfskosten 1.326.550    1.149.887  

Totaal kosten 4.333.661    4.128.404  

Bedrijfsresultaat 176.704       27.010        

Financiele baten en lasten -23.647        -21.242       

Saldo voor belastingen 153.057       5.768          

Belastingen -                -59.400       

Saldo na belastingen 153.057       -53.632       



3       GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting 2Switch, statutair gevestigd te Elst, bestaan voomamelijk uit het zonder winstoogmerk exploiteren van kringloop- en recycling activiteiten 

teneinde het bevorderen van milieubescherming en verspilling van grondstoffen en energie zoveel als mogelijk tegen te gaan en de hoeveelheid te verbranden

afvalstoffen als mogelijk te reduceren.

Vestigingsadres

Stichting 2Switch (geregistreerd onder KvK-nummer 09199043) is feitelijk gevestigd op Nieuwe Aamsestraat 42 te Elst.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 

anders wordt vermeld, warden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel; waardering vindt dan plaats tegen de geamortiseerde kostprijs, welke wordt benaderd door de

nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Per 30 april 2018 zijn Stichting H.M.W. en Stichting 2Switch gefuseerd. De activiteiten van Stichting H.M.W. zijn voortgezet door Stichting 2Switch. De financiele gegevens  van Stichting H.M.W. 

 zijn vanaf  1 januari 2018 verantwoord in de cijfers van Stichting 2Switch. In de vergelijkende cijfers van 2017 zijn de cijfers van Stichting H.M.W. en Stichting 2Switch geconsolideerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa

De materiele 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.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen geschatte kostprijs of lagere marktwaarde.

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 kortlopende schulden. Liquide middelen warden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang al dan niet vaststaat, maar

redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen

en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is verrneld.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiele baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en - lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.


