Personeel Blink B.V.

Jaarrekening 2014

Directieverslag
In 2014 zijn uitsluitend werkzaamheden verricht voor de moedermaatschappij de Gemeenschappelijke
Regeling Reiniging Blink. Voor 2014 zijn hierin geen veranderingen te verwachten.

1 Personeel Blink B.V.

Balans per 31 december 2014
(Na winstbestemming)

2014

2013

EURO

EURO

171.439
-

179.657
-

171.439

179.657

ACTIVA
Vlottende activa
Rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling
Reiniging Blink
Belastingen en sociale verzekeringen
Overige vorderingen
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2014

2013

EURO

EURO

18.000

18.000

38.393
115.046
153.439

40.712
120.945
161.657

171.439

179.657

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst en gestort kapitaal
Kortlopende schulden
Belastingen en sociale verzekeringen
Overige schulden
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Winst- en verliesrekening
Over het boekjaar geëindigd per 31 december 2014

2014

2013

EURO

EURO

Bruto omzetresultaat

1.589.466

1.658.285

Bedrijfskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige bedrijfskosten

1.195.455
201.022
152.578
40.028

1.252.526
210.541
153.683
41.140

1.589.083

1.657.891

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

383

394

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

383

394

-

-

Resultaat na belastingen
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
Per 31 december 2014
(Bedragen in EURO)

1 Algemeen
De activiteiten van de de vennootschap, statutair gevestigd te Helmond, Nederland, betreffen het werkgever
zijn voor personeelsleden van Blink en het detacheren van personeelsledem; het doen van
pensioenuitkeringen, stamrecht- en/of lijfrente- en/of andere periodieke uitkeringen; het uitvoeren van
afvalinzamelings- en reinigingstaken in de ruimste zin, alsmede het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het worrd.
De vennootschap is een volledige dochtermaatschappij van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging
Blink.
2 Grondslagen voor Waardering en Resultaatbepaling
a) Algemeen
De belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling worden hierna weergegeven. Deze
grondslagen zijn gedurende het huidige en vorige jaar consistent toegepast
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in euro’s tegen de wisselkoers per
balansdatum. Transacties, die luiden in een vreemde valuta, worden omgerekend tegen de wisselkoers op
het moment van de transactie (of, indien gehedged, tegen de contractueel overeengekomen wisselkoers).
De koersverschillen worden onder de financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening verwerkt.
b) Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
e) Resultaatbepaling
Overige opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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3 Vorderingen
De onder vlottende activa opgenomen vorderingen vervallen binnen 1 jaar.
4 Eigen Vermogen
4.1 Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 90.000,-- en is verdeeld in 900 aandelen
van nominaal EUR 100,--. Hiervan zijn 180 aandelen geplaatst en volgestort.
5 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.
Schulden met een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar alsmede het kortlopende gedeelte van de
langlopende schulden zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
7 Personeel
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het jaar bedroeg 35.
8 Bestuurders en Commissarissen
Op grond van art. 383 BW2 is de bezoldiging van de statutaire bestuurders niet opgenomen, omdat géén
van hen een bezoldiging ontvangt.
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Overige gegevens

1 Statutaire Winstbestemmingsregeling
De statuten van de vennootschap bepalen dat het resultaat na belastingen ter beschikking staat aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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