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Aan de directie van
Stichting Kringloopbedrijf De Wissel
Betterwird 10
9101 PB  Dokkum

Dokkum, 21 april 2021

Behandeld door:                          
Betreft:                   0501040/R2020

Geachte directie,

1.1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw organisatie, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 1.300.488 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van € 4.057, samengesteld.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kringloopbedrijf De Wissel te Dokkum is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten
over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kringloopbedrijf De Wissel.

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 er dan ook van 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.
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Bentacera B.V.

Ondertekenaar1

P.L.H. Zijlstra AA
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na resultaatbestemming)

2020 2019
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.093.456 1.135.842
Inventarissen 15.818 16.580
Vervoermiddelen 1.975 2.785

1.111.249 1.155.207

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 39.048 51.165
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 

- 20.455
Overige vorderingen en overlopende activa 4 33.703 8.976

72.751 80.596

Liquide middelen 5 116.488 93.666

1.300.488 1.329.469
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2020 2019
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 6 

Stichtingskapitaal 7 216.283 212.226

Langlopende schulden 8 

Schulden aan banken 9 958.661 986.033

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen 10 84.744 84.744
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 8.477 9.939
Schulden ter zake van belastingen en pre-
mies sociale verzekeringen

11 

17.268 9.328
Overige schulden en overlopende passiva 12 15.055 27.199

125.544 131.210

1.300.488 1.329.469
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

2020 2019
€ € € €

Nettobaten 13 368.609 442.523
Inkoopwaarde van de baten 14 -15.573 -23.132

Brutowinst 353.036 419.391

Vergoeding bespaarde stortingskosten 15 6.939 19.648

Brutomarge 359.975 439.039

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 16 195.554 243.197
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen

17 
48.754 49.853

Overige lasten 18 84.131 107.798

Totaal van som der kosten 328.439 400.848

Totaal van bedrijfsresultaat 31.536 38.191

Financiële baten en lasten 19 -27.479 -30.044

Totaal van netto resultaat 4.057 8.147
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Kringloopbedrijf De Wissel is feitelijk en statutair gevestigd op Betterwird 10, 9101 PB te Dokkum en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 01090440.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Kringloopbedrijf De Wissel bestaan voornamelijk uit:

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Kringloopbedrijf De Wissel is feitelijk gevestigd op Betterwird 10, 9101 PB te Dokkum.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

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.

Pensioenregelingen

Stichting Kringloopbedrijf De Wissel heeft een aantal pensioenregelingen voor werknemers; deze worden
gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van ba-
ten en lasten verwerkt.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en
worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
betaald door Stichting Kringloopbedrijf De Wissel De premies worden verantwoord als personeelskosten 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.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of werknemers
wordt een voorziening opgenomen. Dit betreft een voorziening voor:
- de verplichting van Stichting Kringloopbedrijf De Wissel tot het verrichten van extra betalingen of herstelpremies
als gevolg van een lage dekkingsgraad van het pensioenfonds;
- extra pensioenaanspraken die voortvloeien uit door Stichting Kringloopbedrijf De Wissel toegezegde toekomstige
salarisverhogingen (bijvoorbeeld voortkomend uit cao-afspraken) bij een eindloonregeling;
- onvoorwaardelijke nog niet gefinancierde indexaties;
- overrente of winstdeling die (volgens het verzekeringscontract) beschikbaar komt aan Stichting Kringloopbedrijf
De Wissel;
- voor- of nadelen van individuele waardeoverdrachten die ten laste komen van Stichting Kringloopbedrijf De
Wissel;
- toezeggingen aan werknemers die niet zijn ondergebracht bij een pensioenuitvoerder.

Deze pensioenvoorzieningen worden op basis van de beste schatting gewaardeerd. Hierbij is de verplichting
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting
af te wikkelen. Als disconteringsvoet voor de contantmaking is de marktrente van hoogwaardige
ondernemingsobligaties genomen. Indien de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt niet langer is
dan een jaar, is de verplichting niet tegen de contante waarde opgenomen. Toevoegingen aan en vrijval van
pensioenvoorzieningen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire 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 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 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.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 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.

De 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.

Pensioenlasten

Stichting Kringloopbedrijf De Wissel heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening
worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en
passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van
dochterondernemingen in het buitenland.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven.
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Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

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

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.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden
verantwoord zodra Stichting Kringloopbedrijf De Wissel het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de
staat van baten en lasten.
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