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31-12-2016 31-12-2015

€ €

Informatie over de rapportage

Titel van het document Publicatiestukken 2016 Ciropack Holding B.V.

Startdatum van de huidige financiële

rapportageperiode

2016-01-01

Einddatum van de huidige financiële

rapportageperiode

2016-12-31

Startdatum van de voorgaande financiële

rapportageperiode

2015-01-01

Einddatum van de voorgaande financiële

rapportageperiode

2015-12-31

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Type grondslag Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document EUR

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Nee

Contactpersoon voor deze rapportage [presentatie]
Soort contactpersoon Ondernemer

Voornamen Rob

Geslachtsnaam van der Wal

Naam van de organisatie vertegenwoordigd door de

contactpersoon

Ciropack Holding B.V.

Telefoonnummer 0725320006

E-mailadres, volledig rob@ciropack.nl

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon Ciropack Holding B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon Heiloo

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 37119367

Handelsnamen Ciropack Holding B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de

wettelijke groottecriteria

Klein

SBI-code 6420

Adres van de rechtspersoon [presentatie]
Straatnaam NL De Oude Werf

Huisnummer NL 10

Postcode NL 1851PW

Vestigingsplaats NL Heiloo

Landnaam, ISO Nederland
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Balans compleet

Balans voor of na resultaatbestemming
Balans voor of na resultaatbestemming Na

Balans

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 924.296 943.193

Vaste activa 924.296 943.193

Vlottende activa

Vorderingen 44.329 37.914

Liquide middelen 34.899 38.759

Vlottende activa 79.228 76.673

Activa 1.003.524 1.019.866

Passiva

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal 18.000 18.000

Overige reserves 155.686 117.742

Eigen vermogen 173.686 135.742

Langlopende schulden 763.925 810.905

Kortlopende schulden 65.913 73.219

Passiva 1.003.524 1.019.866

Algemene toelichting

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Ciropack Holding B.V. bestaan voornamelijk uit:

de onderneming beheert een deelneming waarbij de activiteiten zich richten op de groothandel in

verpakkingsmaterialen, alsmede het produceren van verpakkingen.
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Grondslagen voor de waardering van activa

en passiva

Grondslag van 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.

 

Grondslag van vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of

waardestijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in

ontwikkeling, worden bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd en daarna tegen actuele (reële)

waarde. De invulling hiervan wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en samengesteld

door externe taxateurs.

Grondslag van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de

vordering.

Grondslag van 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.

Grondslag van langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die

direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste

verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek

van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening

als interestlast verwerkt.

Grondslag van 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 financiële verslaggeving

Grondslagen voor 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.

Grondslag van omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten

uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven

belastingen.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesreke-

ning, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren 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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Toelichting op ondertekening door

bestuurders en commissarissen

Naam R.N. van der Wal

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Naam van de vertegenwoordiger indien een

organisatie optreed als bestuurder of commissaris

Ciropack Holding B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en

commissarissen

Heiloo

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja
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