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BALANS

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 232.369 265.382

Vlottende activa

Voorraden 64.979 96.949

Vorderingen 199.306 219.983

Liquide middelen 240.380 118.466

504.665 435.398

737.034 700.780

Passiva

Kapitaal -49.209 -240.851

Voorzieningen - 53.760

Langlopende schulden 138.417 218.492

Kortlopende schulden 647.826 669.379

737.034 700.780
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 

2019

Realisatie 

2018

€ €

Baten

Netto-omzet 5.156.323 4.935.418

Brutomarge

Lasten

Inkoopwaarde van de omzet 500.304 425.053

Personeelslasten 3.090.722 2.900.351

Afschrijvingen materiële vaste activa 95.053 106.760

Huisvestingslasten 883.383 858.955

Kantoorlasten 75.104 89.468

Autolasten 164.627 194.567

Verkooplasten 57.110 48.478

Algemene lasten 119.902 129.084

Diverse baten en lasten -44.719 5.998

Som der lasten 4.441.182 4.333.661

Resultaat 214.837 176.704

Financiele baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -23.192 -23.647

Saldo na belastingen 191.645 153.057
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
 
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 
financiële verslaggeving. Hierbij worden de voorschriften voor kleine organisatie zonder winststreven 
(Rjk C1) gevolgd. 
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; 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.  
  
  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
  
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten 
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met 
een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 
aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. 
   
Voorraden 
De voorraad 2e hands kleding wordt gewaardeerd op de geschatte kosten welke met de inkoop 
gemoeid zijn. Hieronder vallen aankoopkosten (retributiegelden aan gemeenten) en de kosten van 
het verzamelen en sorteren. 
Aan de overige winkelvooraden wordt geen waarde toegekend. Er wordt geen afwaardering naar 
lagere marktwaarde in acht genomen. 
  
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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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
  
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten 
en lasten 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 materiële 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 materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
  
Financiële 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, rekening houdend met 
fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten. 
 
 
Beleid met betrekking tot winstbestemming 
 
2Switch heeft geen winstdoelstelling, maar wil haar drie statutaire doelstellingen op langere termijn 
aan de stakeholders (Klanten, medewerkers, maatschappij, omgeving, milieu) kunnen aanbieden. 
Hiertoe maakt 2Switch jaarlijks kosten in omvang van ongeveer 5 miljoen euro, heeft de stichting 
lange termijn verplichtingen (medewerkers aanstellingen, huren van onroerend goed, etc.) en is 
volledig afhankelijk van de omzet van de winkels en aanpalende dienstverlening. Dit maakt het 
geheel dus kwetsbaar, de Corona crisis is hier een bewijs van.  
 
Om ook op langere termijn haar verplichtingen te borgen en haar doelstellingen te kunnen blijven 
realiseren, streeft 2switch naar een solide balans. Dit houdt in dat financiering door eigen vermogen 
dient plaats te vinden om schommelingen in omzet en kosten op te kunnen vangen, door een 
bepaald kapitaal (buffervermogen) op te bouwen. Dit buffervermogen is door 2Switch gedefinieerd 
als het niveau van de operationele kosten over een periode van 3 maanden. 
 
Indien de stichting haar buffervermogen heeft bereikt zal de eventuele overwinst ten goede komen 
aan de maatschappelijke doelstellingen van 2Switch en/of haar partners. Dit is jaarlijks achteraf door 
de RVT te bepalen. 
 


