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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



 

 

 

               Stichting Zorgkringloop

               mevr. A.L.van Uden

               Huizenbeemdweg 39

               5345HL  OSS

Referentie: 08032018/AF/01                Nistelrode, 27 maart 2018

Betreft:      jaarrekening 2017

Geachte mevrouw van Uden,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants

geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

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 Zorgkringloop.

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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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 in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor

financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking

en financiële verslaggeving toegepast.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2017 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Zorgkringloop te Oss is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over

2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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Stichting Zorgkringloop te Oss

1.2  Algemeen

Onderneming

Doelstelling

Stichting Zorgkringloop is gestart per 23 februari 2017 met als rechtsvorm Stichting. De onderneming is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68153074.

De doelstelling van Stichting Zorgkringloop wordt als volgt omschreven:

Het inzamelen van gebruikte en ongebruikte (overtallige) zorgartikelen en deze via zorgkringloop

verkooppunten opnieuw in omloop te brengen en het bevorderen van hergebruik van zorgartikelen.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verbandhouden of

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Stichting Zorgkringloop te Oss

1.3  Meerjarenoverzicht

2017

€

Omzet 2.713

Kostprijs van de omzet 1.512

Bruto-marge 1.201

Overige bedrijfsopbrengsten 162

Bruto bedrijfsresultaat 1.363

Overige personeelskosten 29

Exploitatiekosten 16

Verkoopkosten 95

Autokosten 307

Kantoorkosten 141

Algemene kosten 1.010

Som der bedrijfskosten 1.598

Bedrijfsresultaat -235

Rentelasten en soortgelijke kosten -150

Som der financiële baten en lasten -150

Resultaat -385

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Zorgkringloop te Oss

1.4  Financiële positie

€ €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 113

Liquide middelen 3.282

Totaal vlottende activa 3.395

Kortlopende schulden 3.780

Werkkapitaal -385

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen -385

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen -385

-385

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke

is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 2017
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Stichting Zorgkringloop te Oss

1.5  Kengetallen

Solvabiliteit

2017

Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 0,11-            

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 0,10-            

Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen 1,11            

Liquiditeit

2017

Quick ratio 0,90            

Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden

Current ratio 0,90            

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Betalingstermijn debiteuren 15               

Debiteuren / Netto-omzet x 365 dagen

Betalingstermijn crediteuren 486              

Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen

te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.
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Stichting Zorgkringloop te Oss

1.5  Kengetallen

Omzet en rentabiliteit

2017

Omzetontwikkeling 100,00         

Indexcijfer (2017 = 100)

Brutowinst-marge 44,27           

Brutomarge / Netto-omzet

Nettowinst-marge 14,19-           

Resultaat / Netto-omzet

Rentabiliteit totaal vermogen 6,92-            

Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen

Rentabiliteit eigen vermogen 100,00         

Resultaat / Eigen vermogen

Rentabiliteit vreemd vermogen 3,97            

Rentelasten / Vreemd vermogen

registeraccountant

Drs. AAJM Fransen RA

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

Fransen Accountancy & Advies

Hoogachtend,

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.        
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2.  BESTUURSVERSLAG



Stichting Zorgkringloop te Oss

2.1  Bestuursverslag directie

Algemeen

Doelstelling

De Stichting draagt zorg voor laagdrempeligheid

• De Stichting is dagelijks telefonisch bereikbaar voor vragen, mensen kunnen digitaal foto’s sturen waarna de

stichting bekijkt of dit aanwezig is of biedt alternatief.

• Het verkopen via internet (webshop) voor klanten die niet naar de verkooplocaties kunnen komen.

De stichting draagt bij aan een beter milieu

• Het hergebruik van zorgartikelen te stimuleren en daardoor een bijdrage te leveren aan de beperking van de

hoeveelheid zorgartikelen en ontlasten daarmee de belasting van het milieu.

• Het hergebruik van zorgmaterialen, welke gescheiden worden aangeboden en waarbij onderdelen ook

hergebruikt worden. Hierdoor worden veel artikelen niet meer aan het grof vuil aangeboden.

De stichting draagt zorg voor opleidingen

• Een deel van de zorgartikelen wordt aangeboden aan scholen of leerbedrijven, die deze materialen

gebruiken  als les materiaal

Daarnaast tracht de stichting haar doelstelling te verwezenlijken door samenwerking met:

• Stichting kringloop de Banken in Uden

• Stichting kringloop de Locatie in Amsterdam

• Ergodichterbij in Amsterdam-Noord

• Beter thuis fysiotherapie & ergotherapie Oss

• Verzorgingshuizen

Bestuur

Het bestuur bestond in 2017 uit 3 leden:

A.L. van Uden Jansen, voorzitter

MJ Spanjers, penningmeester

S. van Galen, secretaris.

De stichting heeft geen directie en geen personeelsleden.

Het inzamelen van gebruikte en ongebruikte (overtallige) zorgartikelen en deze via

Stichting zorgkringloop verkooppunten opnieuw in omloop te brengen.

En het bevorderen van:

• Het hergebruik van zorgartikelen;

• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De doelstelling van de stichting wordt nagestreefd met het volgende beleid:
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Stichting Zorgkringloop te Oss

2.1  Bestuursverslag directie

Oss, 27 maart 2018

Het bestuur:

A.L. van Uden Jansen

MJ Spanjers

S. van Galen

Stichting zorgkringloop is gestart bij kringloop winkels als shop in shop. In 2017 waren dit verschillende

winkels maar dit is terug gebracht naar 2 winkels en een webwinkel in 2018. De reden hiervan was dat

kringloop winkels hun ruimte zelf nodig hadden en dat klanten het niet altijd prettig vonden om met de

zorgartikelen bij de kassa van een kringloop te staan. 

Om deze reden is de webwinkel ontstaan waardoor mensen vanuit thuis kunnen kijken en waarna het aan huis

bezorgd wordt. Dit is voor deze doelgroep prettiger en er is een groeiende verkoop op de webwinkel.

Voor de mensen die aankoop via webwinkel te moeilijk vinden is er een telefoonnummer beschikbaar hier

worden klanten telefonisch verder geholpen waarna ze per post hun bestelling ontvangen en hun factuur

kunnen betalen.

In Oss is het mogelijk om het op te halen mensen kunnen hier via pin de betaling doen. Op afspraak kunnen

mensen hier ook komen kijken.

Ophalen van kleine zorgartikelen max grote een rolstoel/ziekenhuis nachtkastje wordt gedaan in omgeving

Oss en Uden en Amsterdam. 

Stichting Zorgrkingloop is bij steeds meer doelgroepen en organisaties bekend.

Bereikte resultaten van het afgelopen jaar

Activiteiten op termijn

• Het realiseren van nieuwe inleverpunten voor zorgartikelen, bij particulieren die zich hiervoor aanmelden. Dit

om het inleveren van zorgartikelen laagdrempelig te maken.

• Het ophalen van grote zorgartikelen zoals bedden.

• Uitbreiden van de telefonische bereikbaarheid 

• Meer opslagruimte waardoor er meer keus is

• Contacten met gemeentes WMO verder ontwikkelen 

• Inkoop verder terug brengen
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3.  JAARREKENING



 

 
 
 
 
 

 

Stichting Zorgkringloop te Oss

3.1  Balans per 31 december 2017

ACTIVA € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 113

113

Liquide middelen 3.282

Totaal activazijde 3.395

31 december 2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2018
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Stichting Zorgkringloop te Oss

3.1  Balans per 31 december 2017

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Algemene reserve -385

-385

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 2.014

Schulden aan groepsmaatschappijen 743

Belastingen en premies sociale verzekeringen 523

Overige schulden 500

3.780

Totaal passivazijde 3.395

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2018

31 december 2017
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Stichting Zorgkringloop te Oss

3.2  Staat van baten en lasten over 2017

€ €

Baten

Netto-omzet 2.713

Inkoopwaarde van de omzet 1.512

Bruto-marge 1.201

Overige bedrijfsopbrengsten 162

Bruto bedrijfsresultaat 1.363

Lasten

Overige personeelskosten 29

Exploitatiekosten 16

Verkoopkosten 95

Autokosten 307

Kantoorkosten 141

Algemene kosten 1.010

Som der bedrijfslasten 1.598

Bedrijfsresultaat -235

Rentelasten en soortgelijke kosten -150

Som der financiële baten en lasten -150

Exploitatiesaldo -385

Mutatie algemene reserve 385-            

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2018

2017
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Stichting Zorgkringloop te Oss

3.3  Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -235

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -113

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 3.780

3.667

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.432

Rentelasten en soortgelijke kosten -150

-150

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.282

Mutatie geldmiddelen 3.282

Toelichting op de geldmiddelen

Mutatie geldmiddelen 3.282

Stand per 31 december 3.282

2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2018
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Stichting Zorgkringloop te Oss

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Continuïteit van de activiteiten

Schattingen

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd vanuit de Huizenbeemdweg 39 te Oss.

Het inzamelen van gebruikte en ongebruikte (overtallige) zorgartikelen en deze via zorgkringloop

verkooppunten opnieuw in omloop te brengen en het bevorderen van hergebruik van zorgartikelen.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verbandhouden of

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De activiteiten van Stichting Zorgkringloop, gevestigd te Oss, bestaan voornamelijk uit:

Stichting Zorgkringloop, gevestigd te Oss is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

68153074.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de

ondernemer zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

desbetreffende jaarrekeningposten.

De continuiteit van de activiteiten is vooralsnog niet in gevaar. Weliswaar is de reserve negatief maar alles

wijst erop dat het resultaat in 2018 beter zal zijn.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen

nominale waarde.
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Stichting Zorgkringloop te Oss

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Algemene reserve

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

Aan deze reserve worden de voor- en nadelige exploitatiesaldi toegevoegd of onttrokken. Deze reserve heeft

ten doel de continuïteit van de stichting te garanderen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen

en kasmiddelen.

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.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

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.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te

rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de

voorraden.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste

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

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.
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Stichting Zorgkringloop te Oss

3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Stichting Zorgkringloop te Oss

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 113

Liquide middelen

Rabobank 31.72.44.876 3.282

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

 - 20 -



 

 
 
 
 
 

 

Stichting Zorgkringloop te Oss

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Algemene reserve -385

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 2.014

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening Courant Zorgkringloop Zorg Totaal BV 624

Rekening Courant Zorg Totaal BV 119

743

Rekening Courant Zorgkringloop Zorg Totaal BV

Stand per 1 januari -

Mutatie 1 624

Stand per 31 december 624

Rekening Courant Zorg Totaal BV

Stand per 1 januari -

Mutatie 1 119

Stand per 31 december 119

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 523

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 433

Omzetbelasting suppletie 90

523

Overige schulden

Nog te betalen accountantskosten 500

Er zijn geen zekerheden gesteld.

Er zijn geen zekerheden gesteld.

 - 21 -



 

 
 
 
 
 

 

Stichting Zorgkringloop te Oss

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017

€

Netto-omzet

Omzet hoog 2.211

Omzet laag 502

2.713

Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen nul 1.512

Subsidies

Ontvangen restituties en subsidies 162

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 29

Exploitatie- en machinekosten

Diverse kosten inventaris 16

Verkoopkosten

Websitekosten 95

Autokosten

Huur vervoermiddelen 307

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 14

Drukwerk 22

Portikosten 83

Internetkosten 22

141

Deze subsidie is incidenteel en kan worden verkregen als de stichting genoeg stemmen krijgt van de leden van

de Rabobank.
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Stichting Zorgkringloop te Oss

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017

€

Algemene kosten

Accountantskosten 560

Notariskosten 400

Kamer van Koophandel 50

1.010

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 150

Oss, 27-03-2018

Stichting Zorgkringloop

voorzitster                                    penningmeester                       secretaris 

A.L. van Uden                                M.J Spanjers                            S. van Galen
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4.  BIJLAGEN



 

 
 
 
 
 

 

Stichting Zorgkringloop te Oss

4.1  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2017 € €

BTW nummer: 8573.23.283.B.01

Omzet

Omzet hoog 1a 2.178 457

Omzet laag 1b 534 32

Verschuldigde omzetbelasting 489

Voorbelasting

Voorbelasting 5b 226

226

Te betalen omzetbelasting 5g 263

Afdrachten omzetbelasting

1e kwartaal -93

2e kwartaal -87

3e kwartaal -80

4e kwartaal 433

173

Suppletie omzetbelasting 2017 90

31-12-2017

€

Balanspost omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 433

Omzetbelasting suppletie 90

523

2017
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