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           Kenmerk: 72774520
Behandeld door: J.P.M.M. van Kuppeveld AA
               Datum: 28 oktober 2019

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin inbegrepen de
balans met tellingen van € 255.941 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief
resultaat van € 98.974, samengesteld.

Het rapport is samengesteld uit de volgende onderdelen: accountantsrapportage en financieel
verslag.

In de accountantsrapportage is o.a. opgenomen onze samenstellingsverklaring, algemene
informatie over uw onderneming en een resultaatvergelijking.

Het financieel verslag is opgebouwd uit de jaarrekening bestaande uit de balans per 31 december
2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018, alsmede de toelichtingen hierop.

TOT ACCON AVM ADVISEURS EN ACCOUNTANTS BEHOREN DE NAVOLGENDE VENNOOTSCHAPPEN: ACCON AVM BEHEER B.V., ACCON AVM GROEP B.V., ACCON AVM ACCOUNTANTS
B.V., ACCON AVM BELASTINGADVIES B.V., ACCON AVM AGRO BEDRIJFSADVIES B.V., ACCON AVM BRANCHE ADVIES B.V., ACCON AVM CORPORATE FINANCE B.V., ACCON AVM JURIDISCH
ADVIES B.V., ACCON AVM SUBSIDIE ADVIES B.V., ACCON AVM RENTMEESTERS B.V., ACCON AVM WERKGEVERSSERVICE B.V.. 
 
OP ONZE DIENSTVERLENING EN/OF ANDERE RECHTSHANDELINGEN ZIJN STEEDS DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ACCON AVM VAN TOEPASSING, WAARIN EEN BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID IS OPGENOMEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 09171813 EN ZULLEN OP EERSTE
VERZOEK KOSTELOOS AAN U WORDEN TOEGEZONDEN. TEVENS KUNT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VIA ONZE WEBSITE WWW.ACCONAVM.NL RAADPLEGEN. BEZOEK OOK ONZE
WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTVERLENING, ONZE MENSEN EN ONZE AMBITIES.



2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kringloop Rivierenland, te Tiel is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-
verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de  grondslagen in het rapport. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
Kringloop Rivierenland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van
de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op punt 1 en 2. in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat
de entiteit een netto verlies van ad euro 98.974 over 2018 heeft geleden. Deze condities, samen met
andere omstandigheden zoals uiteengezet in de grondslagen, duiden op het bestaan van een onzekerheid
van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
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3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

1. De stichting heeft tot doel het bevorderen van hergebruik van producten, materialen en grondstoffen.
2. Zij tracht het in lid 1 genoemde doel te bereiken door onder meer het verzamelen, sorteren en verkopen
van de producten, materialen en grondstoffen.
3. De stichting beoogt tevens:
- het bevorderen van de sociale werkvoorziening in de regio;
- het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie;
- het behouden van koopkracht voor de financieel zwakkeren in de samenleving;
- een positieve rol te spelen in de publieke bewustwording met betrekking tot het in lid 1 genoemde doel.
4. De stichting neemt deel en werkt samen met (rechts)personen met gelijksoortige doelstelling.
5. De stichting is in ieder geval werkzaam in de verzorgingsgebieden van Werkzaak Rivierenland en
Regiorivierenland.

De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
11058610.

3.2                Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer J.D. van de Sluis (voorzitter), de heer R. de Kruijff 
(penningmeester) en mevrouw C. van Egmond-Buitenhuis. De heer B. Bennis treedt op als directeur.

3.3                Start onderneming

De stichting is opgericht per 15 april 2004. De stichting is opgericht vanuit een samenwerking tussen AVRI
en Werkzaak Rivierenland.

3.4                Huisvesting

De onderneming is gevestigd aan de Spoorstraat 13 en 15 alsmede de Waterstraat 14 te Tiel. De panden
worden gehuurd.
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt negatief € 98.974 tegenover negatief € 15.624 over 2017. De resultaten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2018

% €

2017

%

Verschil

€

Netto-omzet 1.222.344 100,0 1.249.383 100,0 -27.039
Mutatie voorraad gereed product 762 0,1 - - 762

Brutomarge 1.223.106 100,1 1.249.383 100,0 -26.277

Kosten van materialen 50.556 4,2 44.646 3,5 5.910

Brutobedrijfsresultaat 1.172.550 95,9 1.204.737 96,5 -32.187

Kosten

Personeelskosten 856.399 70,1 799.113 64,0 57.286
Afschrijvingen 21.033 1,7 27.414 2,2 -6.381
Huisvestingskosten 261.875 21,4 243.578 19,5 18.297
Kantoorkosten 42.802 3,5 38.293 3,1 4.509
Transportkosten 21.866 1,8 17.572 1,4 4.294
Verkoopkosten 27.019 2,2 41.448 3,3 -14.429
Algemene kosten 32.829 2,7 47.712 3,8 -14.883

 1.263.823 103,4 1.215.130 97,3 48.693

Bedrijfsresultaat -91.273 -7,5 -10.393 -0,8 -80.880

Financiële baten en lasten -7.701 -0,6 -10.181 -0,8 2.480

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening -98.974 -8,1 -20.574 -1,6 -78.400

Belastingen - - 4.950 0,4 -4.950

Resultaat -98.974 -8,1 -15.624 -1,2 -83.350

Rapport inzake de jaarrekening 2018             
van Stichting Kringloop Rivierenland, te Tiel             

             

- 7 -



5                KENGETALLEN

5.1                Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

2018 2017 2016 2015 2014

Omzetontwikkeling
 Indexgetal  ( 2014 =100) 125,93 128,72 129,11 113,49 100,00

Nettowinstmarge
 Resultaat /netto-omzet -8,10 -1,25 3,61 2,82 -0,88

5.2                Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen
te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.

2018 2017 2016 2015 2014

Current ratio
 Vlottende activa/
 kortlopende schulden 1,07 1,44 1,72 1,52 1,74

Betalingstermijn
crediteuren
 Crediteuren/kostprijs  van
 de omzet x 365 dagen - - 218 617 146

5.3                Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar
verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december
weer; er is dus sprake van een momentopname.

2018 2017 2016 2015 2014

Solvabiliteit eerste niveau
 Eigen vermogen/
 balanstotaal 23,70 39,33 36,17 27,62 27,93
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6                FISCALE POSITIE

6.1                Berekening belastbaar bedrag 2018

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2018 is als volgt berekend:
2018

€ €

Resultaat -98.974

Fiscale verschillen:

Beperkt aftrekbare kosten 2.463
Investeringsaftrek -2.337

126

Belastbaar bedrag 2018 -98.848

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

6.2                Vennootschapsbelasting

Vordering/
schuld per 1
januari 2018

€

Betaald/
ontvangen in

2018 

€

Vordering/
schuld per 31

december
2018

€

2016 -6.583 11.533 4.950

6.2.1                Compensabele verliezen

Compensabele
aanspraak per
1 januari 2018

€

Verlies in
2018

€

Compensabele
aanspraak per
31 december

2018

€

2018 - 98.848 98.848

Mocht u nog vragen hebben, dan willen wij deze graag beantwoorden.

Hoogachtend,
accon avm accountants b.v.
Namens deze,

Was getekend.

J.P.M.M. van Kuppeveld AA 
Directeur Accountancy              
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FINANCIEEL VERSLAG



JAARREKENING

- Balans
- Winst-en-verliesrekening
- Toelichting op de jaarrekening



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(voor resultaatbestemming)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Machines en installaties 6.212 8.644
Inventaris 31.023 34.167
Vervoermiddelen 9.702 16.813

46.937 59.624

Vlottende activa

Voorraden  (2) 762 -

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 10.708 30.968
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 4.950 -
Overige vorderingen en overlopende
activa 70.745 79.716

86.403 110.684

Liquide middelen  (4) 121.839 235.604

 255.941 405.912

Samenstellingsverklaring afgegeven



31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Stichtingskapitaal  (5)

Overige reserves 159.636 175.260
Onverdeeld resultaat -98.974 -15.624

60.662 159.636

Langlopende schulden  (6)

Financieringen - 6.038

Kortlopende schulden  (7)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 6.038 6.638
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 34.780 69.906
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 75.036 78.219
Overige schulden en overlopende
passiva 79.425 85.475

195.279 240.238

 255.941 405.912

Rapport inzake de jaarrekening 2018             
van Stichting Kringloop Rivierenland, te Tiel             

             

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -



2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€ €

2017

€ €

Brutobedrijfsresultaat  (8) 1.172.550 1.204.737

Kosten

Personeelskosten  (9) 856.399 799.113
Afschrijvingen materiële vaste activa  (10) 21.033 27.414
Huisvestingskosten  (11) 261.875 243.578
Kantoorkosten  (12) 42.802 38.293
Transportkosten  (13) 21.866 17.572
Verkoopkosten  (14) 27.019 41.448
Algemene kosten  (15) 32.829 47.712

1.263.823 1.215.130

Bedrijfsresultaat -91.273 -10.393

Financiële baten en lasten  (16) -7.701 -10.181

Resultaat -98.974 -20.574
Belastingen  (17) - 4.950

Resultaat -98.974 -15.624
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

1. De stichting heeft tot doel het bevorderen van hergebruik van producten, materialen en grondstoffen.
2. Zij tracht het in lid 1 genoemde doel te bereiken door onder meer het verzamelen, sorteren en verkopen
van de producten, materialen en grondstoffen.
3. De stichting beoogt tevens:
- het bevorderen van de sociale werkvoorziening in de regio;
- het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie;
- het behouden van koopkracht voor de financieel zwakkeren in de samenleving;
- een positieve rol te spelen in de publieke bewustwording met betrekking tot het in lid 1 genoemde doel.
4. De stichting neemt deel en werkt samen met (rechts)personen met gelijksoortige doelstelling.
5. De stichting is in ieder geval werkzaam in de verzorgingsgebieden van LANDER en Regiorivierenland.

De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
11058610.

Vestigingsadres

Stichting Kringloop Rivierenland geregistreerd onder KvK-nummer 11058610 is feitelijk gevestigd op
Spoorstraat 13 te Tiel.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro en kleine
rechtspersonen. 

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, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Echter, gezien de financiële positie van de
onderneming is haar voortbestaan onzeker. 
De stichting heeft in 2019 al diverse acties ondernomen om de continuiteit te waarbogen, dit betreft het
volgende:
- Er is een toezegging ontvangen voor een tweetal te verstrekken leningen ieder groot € 35.000
- Er heeft een besparing plaats gevonden op de personeelskosten, verwachting is dat deze circa € 60.000
lager uit zullen vallen

Door de besparingsmaatregelen en ontvangen toezeggingen is een duurzame voortzetting van de
bedrijfsuitoefening niet onmogelijk.
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Leasing

Financiële leasing

De vennootschap leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de
voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de
balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante
waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze
verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de
rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden.

De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-
verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De
relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van
het contract.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en
verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met
inachtneming van een eventuele restwaarde, eventuele toepassing van willekeurige afschrijvingen en de
aanwendingen van een herinvesteringsreserve op grond van fiscale regelingen. De afschrijvingen
bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, dan wel een vast
percentage van de boekwaarde.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap krachtens een financiële leaseovereenkomst de
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst
voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen
interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat
gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

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 worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
De opbrengsten en kosten zijn opgenomen exclusief omzetbelasting.

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.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Pensioenen

Stichting Kringloop Rivierenland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

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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Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Machines
en

installaties

€

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2018 8.644 34.168 16.813 59.625
Investeringen - 8.345 - 8.345
Afschrijvingen -2.432 -11.490 -7.111 -21.033

Boekwaarde per 31 december 2018 6.212 31.023 9.702 46.937

Aanschaffingswaarde 16.658 226.883 48.026 291.567
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -10.446 -195.860 -38.324 -244.630

Boekwaarde per 31 december 2018 6.212 31.023 9.702 46.937

Afschrijvingspercentages
%

Machines en installaties  € 20
Inventaris  10-20
Vervoermiddelen  20

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

2. Voorraden

Grond- en hulpstoffen 762 -
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3. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Handelsdebiteuren

AVRI 10.057 30.552
Overige debiteuren 651 416

10.708 30.968

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 4.950 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen - 449
Overlopende activa 70.745 79.267

70.745 79.716

Overige vorderingen

Netto loon - 449

Overlopende activa

Nog te factureren omzet 3.123 10.461
Huur 34.070 38.220
Nog te ontvangen personeelsuitkeringen 4.190 11.830
Telefoon- en internetkosten 156 50
Contributies en abonnementen 4.209 2.710
Studiekosten 980 -
Huisvestingskosten 4.967 -
Diversen - 62
Tegemoetkoming LIV 15.644 15.934
Tussenrekening sociaal plein 3.406 -

70.745 79.267

4. Liquide middelen

ABN AMRO NL65 ABNA 0421 3963 93 (bestuurrekening) 48.978 57.568
ABN AMRO NL59 ABNA 0506 8929 80 (internet) 3.208 9.923
ABN AMRO NL06 ABNA 0428 2707 78 39.000 127.829
ABN AMRO NL98 ABNA 0548 4712 31 23.908 23.908
Kas (grote en kleine) 6.745 8.522
Gelden onderweg - 7.854

121.839 235.604
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PASSIVA

5. Stichtingskapitaal

2018

€

2017

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 175.260 130.004
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar -15.624 45.256

Stand per 31 december 159.636 175.260

Onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari -15.624 45.256
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar 15.624 -45.256
Onverdeeld resultaat boekjaar -98.974 -15.624

Stand per 31 december -98.974 -15.624

6. Langlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Financieringen

Renault Business Finance, Renault Master VK-711-H - 6.038

2018

€

2017

€

Renault Business Finance, Renault Master VK-711-H

Stand per 1 januari 12.676 18.717
Aflossing -6.638 -6.041

Stand per 31 december 6.038 12.676
Aflossingsverplichting komend boekjaar -6.038 -6.638

Langlopend deel per 31 december - 6.038

Deze financiering ad € 30.000 is verstrekt ter financiering van de aanschaf van een Renault Master met
kenteken VK-711-H. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt
9,90% gedurende de gehele looptijd van de financiering. De maandelijkse leasetermijn bedraagt € 630.
Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 10.
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7. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Financieringen 6.038 6.638

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Werkzaak Rivierenland (voorheen Lander) 6.253 19.164
AVRI 691 282
Overige crediteuren 27.836 50.460

34.780 69.906

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting - 6.583
Omzetbelasting 34.422 28.397
Loonheffing 32.586 33.805
Pensioenen 8.028 9.434

75.036 78.219

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting vorig jaar - 6.583

Omzetbelasting

Omzetbelasting 4e kwartaal 37.171 29.862
Suppletie dit jaar -1.284 -1.465
Suppletie vorig jaar -1.465 -

34.422 28.397

Loonheffing

Loonheffing december 14.094 15.313
Loonheffing suppletie dit jaar - 7.714
Loonheffing suppletie vorig jaar 7.714 2.000
Loonheffing suppletie oudere jaren 10.778 8.778

32.586 33.805

Pensioenpremies

Pensioenpremie dit jaar 8.028 8.521
WGA-premie dit jaar - 913

8.028 9.434
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden - 489
Overlopende passiva 79.425 84.986

79.425 85.475

Overige schulden

Te verrekenen correcties - 489

Overlopende passiva

Vakantiegeld 23.956 29.256
Vakantiedagen 22.750 24.096
Accountantskosten 3.900 3.900
Nog te betalen rente en bankkosten 500 545
Nettoloon 857 -
Nog te ontvangen facturen 3.850 3.205
Nog te betalen personeelskosten 3.125 4.394
Cadeaubonnen in omloop 20.487 19.590

79.425 84.986

ZEKERHEDEN

Financial lease

- Renault Master met kenteken VK-711-H.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke activa

Voorraad

De voorraad binnen Stichting Kringloop Rivierenland wordt gratis verkregen. Als gevolg hiervan is geen
voorraadwaarde opgenomen.

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

Stichting Kringloop Rivierenland heeft een operationeel leasecontract afgesloten voor een Renault Master.
De looptijd bedraagt 5 jaar, ingangsdatum 15 maart 2008. De jaarlijkse verplichting hiervoor bedraagt
€ 11.334. Op 15 maart 2013 is het leasecontract beëindigd en is de Renault Master door Stichting
Kringloop Rivierenland aangekocht.
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Huurverplichtingen onroerende zaken

Het bedrijfspand aan de Spoorstraat 13 te Tiel wordt gehuurd van LKV huurlijn voor een bedrag van
€ 22.596,99 per kwartaal. De huurovereenkomst loopt tot en met 30 september 2021.
Het bedrijfspand aan de Spoorstraat 15 te Tiel wordt gehuurd van SCW Tiel voor een bedrag van
€ 4.971,63 per maand inclusief € 171 natuurstroom. De huurovereenkomst loopt tot en met 29 februari
2020.
Koelcel nr. 16 aan de Papesteeg 36 te Tiel wordt gehuurd van SCW Tiel voor een bedrag van € 207,98
per maand. De huurovereenkomst loopt tot en met 30 juni 2018.
Koelcel nr. 15 aan de Papesteeg 36 te Tiel wordt gehuurd van SCW Tiel voor een bedrag van € 203,20
per maand. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2018. 
Koelcel nr. 17 aan de Papesteeg 36 te Tiel wordt gehuurd van SCW Tiel voor een bedrag van € 212,29
per maand. De huurovereenkomst loopt tot en met 30 november 2018. 
Koelcel nr. 18 aan de Papesteeg 36 te Tiel wordt gehuurd van SCW Tiel voor een bedrag van € 2211,87
per maand. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 augustus 2018. 
Het winkel aan de Waterstraat 14 te Tiel wordt gehuurd van Het Vastgoedhuys B.V. voor een bedrag van
€ 2.988,35 per maand.  De huurovereenkomst loopt tot en met 9 juli 2019. 
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€

2017

€

8. Brutobedrijfsresultaat

Netto-omzet 1.222.344 1.249.383
Mutatie voorraad gereed product 762 -
Kosten van materialen -50.556 -44.646

1.172.550 1.204.737

Netto-omzet

Netto-omzet 1.222.344 1.249.383

Opbrengsten winkel 1.054.700 1.068.266
Tonnage vergoeding 83.784 85.439
Opbrengst afvalstoffen 65.514 78.431
Arbeidstoeleiding 1.432 3.575
Internetverkopen 11.350 7.122
Boedelservice 3.193 6.550
Verkoop fietsen 74 -
Overige opbrengsten 2.297 -

1.222.344 1.249.383

Mutatie voorraad gereed product

Mutatie voorraad handelsgoederen 762 -

Kosten van materialen

Kostprijs van de omzet 23.480 20.342
Verwerkingskosten 7.725 8.223
Afval 19.351 15.861
Inzamel kosten - 200
Kosten boedel service - 20

50.556 44.646

9. Personeelskosten

Lonen en salarissen 513.786 452.605
Sociale lasten 131.518 123.301
Pensioenlasten 43.011 40.215
Overige personeelskosten 168.084 182.992

856.399 799.113

Lonen en salarissen

Brutoloon 573.024 560.358
Mutatie vakantiegeldreservering - 1.120
Mutatie vakantiedagenverplichting -1.346 -15.943
Afdrachtskorting loonheffing - -5.075
Ontvangen ziekengelduitkeringen -24.951 -45.481
Ontvangen subsidies en afdracht verminderingen -32.941 -42.374

513.786 452.605
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2018

€

2017

€

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 103.923 99.040
Ziekteverzuimverzekering 28.496 23.804
WGA eigen risico -901 457

131.518 123.301

Pensioenlasten

Pensioenlasten 43.011 40.215

Overige personeelskosten

Inhuur personeel 77.510 93.320
Reiskostenvergoedingen 12.945 12.833
Onkostenvergoedingen 542 511
Geschenken personeel - 4.013
Kantinekosten 8.497 8.355
Bedrijfskleding/wasserij 6.750 577
Opleidingskosten 7.302 6.683
Vrijwilligersvergoedingen 44.145 49.445
WKR bloemen - 495
Werving personeel - 797
Overige personeelskosten 10.393 5.963

168.084 182.992

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 24 personeelsleden in dienst, berekend op fulltimebasis (2017:
23).

2018 2017

Onderverdeeld naar:

Directie en staf 2 2
Overige personeelsleden 22 21

24 23

2018

€

2017

€

10. Afschrijvingen materiële vaste activa

Machines en installaties 2.432 2.380
Inventaris 11.490 16.389
Vervoermiddelen 7.111 8.645

21.033 27.414
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Overige bedrijfskosten

2018

€

2017

€

11. Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 196.013 190.994
Gas, water en electra 36.740 34.707
Onderhoud onroerende zaak 10.306 2.759
Tuin onderhoud - 2.454
Gemeentebelastingen en vaste lasten 4.664 4.360
Schoonmaakkosten 9.065 3.663
Bewakingskosten 3.266 3.524
Overige 1.821 1.117

261.875 243.578

12. Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 3.651 9.143
Drukwerk 7.825 155
Onderhoud inventaris 487 1.976
Automatiseringskosten 14.356 14.605
Telefoon 6.324 4.815
Porti 415 923
Contributies en abonnementen 6.119 6.676
Verzekering 3.625 -

42.802 38.293

13. Transportkosten

Brandstoffen 8.325 6.063
Onderhoud 7.753 5.171
Verzekering 3.553 4.132
Motorrijtuigenbelasting 1.203 1.196
Huur containers en auto 40 430
Boeten niet aftrekbaar 36 -
Vervoerskosten containers - 333
Overige autokosten 956 247

21.866 17.572

14. Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 14.027 24.501
Relatiegeschenken en representatie 662 652
Kortingsbonnen 3.590 8.575
Winkel-, verpakkings- en etalagekosten 3.553 7.720
Overige verkoopkosten 5.187 -

27.019 41.448
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2018

€

2017

€

15. Algemene kosten

Accountantskosten 9.029 7.990
Administratiekosten 15.608 12.900
Advieskosten 631 715
Verzekeringen 2.520 5.981
Gereedschap en klein materiaal 4.196 13.854
Ontvangen betalingskorting - -5
Auditeringskosten 1.650 240
Overige -1.858 255
Kasverschillen 1.053 5.782

32.829 47.712

16. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 54 526
Rentelasten en soortgelijke kosten -7.755 -10.707

-7.701 -10.181

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente banken - 526
Betalingsverschillen 54 -

54 526

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten rekening-courant bankiers 6.255 5.558
Rente belastingdienst 581 376
Rente lening AVRI - 1.625
Rente lening Werkzaak Rivierenland - 1.631
Rente lease Renault Master VK-711-H 919 1.517

7.755 10.707

17. Belastingen

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren - 4.950
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OVERIGE TOELICHTING

Verwerking van het verlies 2018

Het verlies ad € 98.974 over 2018 is in mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de
jaarrekening verwerkt.

Ondertekening van de jaarrekening

Tiel, 28 oktober 2019

J.D. van de Sluis 
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