
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een kringloopbedrijf 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving (RJK C1). 

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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties 

opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

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 waardering van activa en passiva 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 

afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval 

als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief 

behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.") 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 

of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Financiële vaste activa 

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen. 



Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 

Aangezien de voorraden om niet worden verkregen, zijn deze gewaardeerd voor €1. 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

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. 

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 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 de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen onder 

aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

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. 

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.  

 



Belastingen 

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 

boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 

volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien 

van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Huurverplichtingen 

De stichting heeft de onderstaande huurcontracten afgesloten voor het gebruik van onroerend goed: 
 
Singel 17 te Dalfsen waarvan de looptijd tot 1 mei 2018 duurt, telkens verlengd met 5 jaar; 
Singel 19-23 te Dalfsen waarvan de looptijd tot 1 mei 2018 duurt, telkens verlengd met 1 jaar; 
Venepoort 3 te Hasselt waarvan de looptijd tot 1 juni 2018 duurt, telkens verlengd met 1 jaar; 
Strangeweg 15A te Ommen waarvan de looptijd tot 1 december 2018 duurt, telkens verlengd met 1 
jaar; 
Strangeweg 23 te Ommen waarvan de looptijd tot 1 december 2018 duurt, telkens verlengd met 1 
jaar; 
J.C. van Andelweg 7 te Staphorst waarvan de looptijd tot 1 maart 2022 duurt, telkens verlengd met   
5 jaar; 
  
Kruisstraat 7 te Ommen waarvan de looptijd tot 6 mei 2019 verlengd tot 31-12-2020. Hierna telkens 
verlengd met 1 jaar. 
 


