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Enkelvoudige balans per 31 december 2015 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 943.193 961.330

943.193 961.330

Vlottende activa
Vorderingen 37.914 46.229
Liquide middelen 38.759 20.880

76.673 67.109

1.019.866 1.028.439



31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

Passiva
Eigen vermogen 135.742 101.924

Langlopende schulden 810.905 857.885

Kortlopende schulden 73.219 68.630

1.019.866 1.028.439



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaar-
rekening

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €. 

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 opgenomen tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen.  

Vorderingen

De vorderingen 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.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden aan kredietinstellingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.



Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

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.

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. 

Verkoop van goederen

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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs.

Overige bedrijfskosten

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

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

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.

Fiscale eenheid

De vennootschap vormt samen met haar groepsmaatschappijen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt zoveel mogelijk aan de afzonderlijke
groepsmaatschappijen toegerekend alsof deze zelfstandig belastingplichtig zijn.



Toelichting op de enkelvoudige balans

Lijst deelnemingen

Aandeel in ge-
plaatst kapi-

taal in %

CiRoPack B.V., Heiloo 100,00

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 18.000 18.000
Overige reserve 117.742 83.924

135.742 101.924

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Ciropack Holding B.V. bedraagt € 90.000, verdeeld in 900 gewone
aandelen.Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt € 18.000. Dit betreft 180 gewone aandelen van
nominaal € 100.

Overige reserve
Het resultaat ad. €33.818,- is toegevoegd aan de overige reserve. 

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 810.905 857.885

Ten behoeve van de verstrekte leningen zijn de volgende zekerheden gesteld:
- Vestiging hypotheek van € 1.500.000 op het bedrijfspand gelegen aan De Oude Werf 10 te Heiloo
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris van Ciropack B.V.
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen op Ciropack B.V. uit hoofde van de
huurovereenkomst met betrekking tot de huur van het pand De Oude Werf 10 te Heiloo

De jaarlijkse rente bedraagt de 3 maands euribor verhoogd met een opslagpercentage van 2,0%  een 3
jaars liquiditeitsopslagpercentage van 0,9%

Samenhangend met bovenstaande financiering is ter dekking van het rente-risico een rente-swap
overeenkomst met de Rabobank afgesloten. De negatieve waarde van deze overeenkomst bedraagt per
31-12-2015: € 92.606.

De langlopende schulden met een looptijd van langer dan 5 jaar bedragen € 622.985.



Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Fiscale eenheid
De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschaps- en omzetbelasting met
Ciropack B.V. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van
de fiscale eenheid als geheel.

Overige informatie

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2015 en 2014 waren geen werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband.

Heiloo, 29 april 2016

CiRoPack Holding B.V.

R.N. van der Wal
Directeur

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandelhouders d.d. ...........................................


