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Jaarverslag van de directie

Samen Mezen voor fors minder restafval
Directiejaarverslag 2011
Drenthe is een van de prachtigste provincies van Nederland. De regio is rijk aan bos, natuur en landbouw
en verdeeld in twaalf gemeenten. Hier wonen, werken en leren bijna een half miljoen mensen die allemaal
dagelijks grondstoffen gebruiken. En nog te vaak restanten daarvan weer weggooien in de grijze container.
Dat is precies wat AREA Reiniging effectief wil helpen verminderen. Want afval gooi je niet wegl
AREA Reiniging NV heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval aanzienlijk te verkleinen. We staan voor
duurzaamheid: meer groen en minder kosten in Drenthe. Uiteraard zrjn we specifiek gericht op het
afvalbeheer in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Voor deze aandeelhouders willen wij als
professionele inzamel- en kennisorganisatie van grote meerwaarde zijn en blijven. Maar we kijken
nadrukkelijk verder. Want lokaal afvalbeleid en afspraken die in de regio zijn gemaakt, gaan hand in hand.
Waarmee we willen zeggen dat één of enkele gemeenten afzonderlijk nooit zo effectief kunnen zijn als
twaalf gemeenten samen. Daarom pleiten we zo sterk voor de ontwikkeling van één visie op afvalbeheer in
Drenthe, gedragen door alle Drentse gemeenten, de provincie en de regionale (overheidsgedomineerde)
afvalorganisaties.
Afvalbeheer is misschien een term die aan het verouderen is. Want afval is allang geen afval meer.
Afvalbeheer is veel beter te typeren als grondstoffenmanagement. Daarbij wordt, in de visie van AREA, het
restafval optimaal gescheiden, in de eerste plaats door burgers en bedrijven. Het managen van die
grondstoffen in Drenthe is waar we gezamenlijk voor willen gaan. Alleen dan zullen in onze visie de beste
resultaten worden behaald. Daar heeft elke gemeente profijt van. Veel resultaten uit 2011 bewijzen dat het
gezamenlijk optrekken in grondstoffenmanagement niet alleen noodzakelijk, maar ook zeer kansrijk is.
Dat kan in allerlei samenwerkingsvormen.
Bovengemiddelde omvang restafval
In 2011 werd in Coevorden 272 kilo restafval per persoon ingezameld, in Emmen 271 kilo en in Hoogeveen
220 kilo. Deze prestaties liggen respectievelijk 26,9 en 12 procent hoger dan de streefvolumes die in het
afvalbeheerbeleid van de drie afzonderlijke gemeenten zijn geformuleerd.
Ingezamelde volumes afval per inwoner in het Area gebied
Kilo's per inwoner
Coevorden
Emmen
Hoogeveen

Gerealiseerd

Gerealiseerd in

Doel 2015/

in 2010

2011

vastgesteld in de
kaderplannen:

262
2S4
217

272
271
220

Totaal
aangeboden
kilo's restafval

216
248
197

9.798.663
29.603.661
12.068.421

Ook uit de benchmark afvalinzameling van de NVRD blijkt dat de gemeenten Coevorden, Emmen en
Hoogeveen op het volume van restafval bovengemiddeld scoren binnen öéWdelijl&eidsklasseri 4 en.5.,,,.,..,
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Enkele gegevens uit Benchmark afvalinzameling NVRD, soil
Gemeente / publieke NV

Restafval per inwoners

Barneveld
Hof van Twente

202
206

Losser
AVRI
Cyclus NV
Soest
Oldenzaal
Area (Rem)
Westvoorne
Veendam

216
219
220
221
223
244
264
279

Restafval biedt kansen
De blijvend te hoge volumes restafval bieden enorme kansen in duurzaamheid en kostenbesparing, juist in
tyden dat gemeenten fors moeten bezuinigen. Immers, hoe minder restafval wordt verwerkt door de
gecontracteerde afvalverwerker, hoe lager de kosten. Dat geeft gemeenten de mogelijkheid om de
afvalstoffenheffing te verlagen. In 2011 hebben wij namens de gemeenten Coevorden, Emmen en
Hoogeveen ruim 51 mih'oen kilo huishoudelijk afval laten be- en verwerken door Attero in Wijster, tegen
een tarief van 112,56 euro per 1000 kilo restafval. Daarmee was een bedrag gemoeid van byna 5,8 miljoen
euro. In onze visie kunnen we het restafval verder terugdringen, door burgers te stimuleren en te
faciliteren in het scheiden van grondstoffen. Er liggen dus kansen en uitdagingen om in Coevorden,
Emmen en Hoogeveen als het om grondstoffenhergebruikgaat.
70 procent herbruikbaar
Ook in andere Drentse gemeenten bestaat het restafval nog uit teveel waardevolle grondstoffen. Dit blijkt
onder meer uit de afvalsorteeranalyses die in geheel Drenthe op dezelfde wijze zijn uitgevoerd. Elke 100
kilo restafval bevatte - helaas nog steeds - 70 procent herbruikbare grondstoffen. Dit resultaat laat
onverkort zien dat er méér nodig is in Drenthe om grotere sprongen voorwaarts te maken naar minder
restafval, minder kosten en meer groen. Wij denken dat dit kan door als twaalf gemeenten en hun
(overheidsgedomineerde) afvalorganisaties gezamenlijk op te trekken.
Kunststofverpakkingen
Dat het scheiden van afvalsoorten uit het restafval onmiskenbaar lonend is, bewrjzen de prestaties van de
inzameling kunststofverpakkingen in Coevorden, Emmen en Hoogeveen. In 2011 is opnieuw fors ingezet
op separate inzameling. Met als resultaat dat in Coevorden 212.000 kilo is ingezameld, in Emmen
638.400 kilo en in Hoogeveen 343.050 kilo. Per 1000 kilo kunststofverpakkingsafval hebben de
gemeenten een netto vergoeding van 475 euro ontvangen. Daarmee hebben de gemeenten een
grondstoffenopbrengst van ruim 566 duizend euro gegenereerd. Dat is aanzienlijk. Toch weten we door de
Drentse afvalsorteeranalyses dat deze opbrengst nog veel hoger kan: in het Drentse restafval blijken nog 6
procent folies en 4 procent harde kunststoffen te zitten. Dat betekent, ook voor de AREA-gemeenten, dat
nog circa 10 procent herbruikbare kunststoffen uit het restafval gescheiden kan worden. Mogelijk te
verwachten opbrengsten legitimeert eveneens een inhoudelijke dialoog in geheel Drenthe over het
hergebruik van grondstoffen in de afvalketen.
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Kansen door vernieuwingen
Een rondgang langs een aantal niet-Drentse partijen in afvalland, eind 2011 in gang gezet, leert dat diverse
vernieuwingen in de inzameling en be- en verwerking van afval kunnen leiden tot goede resultaten. Diftar,
ondergrondse containers voor restafval, extra inzamelmethodieken voor deelstromen en voorlichting en
educatie kunnen effectief bijdragen aan de gewenste, forse reductie van het restafval. Nog sterker dan in
2011 zullen wij in 2012 inzetten op het verder onderzoeken en spiegelen van deze nieuwe kansen aan de
Drentse gemeenten, om zo de gewenste dialoog te voeden.
Brede evaluatie
Terug naar AREA. Het jaar 2011 stond in het teken van een brede evaluatie. De prestaties van AREA en de
samenwerking tussen de organisatie en onze aandeelhouders en opdrachtgevers zyn onder de loep
genomen door organisatieadviesbureau K plus V. We kunnen constateren dat we een belangrijk deel van
de in 2006 gestelde doelen hebben gerealiseerd. In de afgelopen zes jaren van ons bestaan zijn we actief
geweest op vele fronten en hebben we belangrijke stappen voorwaarts gezet in het optimaliseren van de
uitvoering en de invulling van onze strategie.
K plus V concludeert dat het AREA is gelukt om een professionele inzamel- en kennisorganisatie neer te
zetten.
Kenniscentrum Area:
Daarnaast heeft het kenniscentrum, AREA Kennis & Regie,in 2011 zijn meerwaarde bewezen op de
terreinen contractmanagement, educatie en communicatie. We zijn een kennispartner gebleken voor meer
gemeenten dan Coevorden, Emmen en Hoogeveen en hebben wederom intensief samengewerkt met de
ambtelijke studiegroep MarkeRein, In 2011 hebben we tevens een nieuwe, informatieve website
geïmplementeerd, die ook zeer goed is beoordeeld door burgers, Verder hebben ruim vierduizend
leerlingen en volwassenen een educatief bezoek gebracht aan ons kenniscentrum en de nabijgelegen
milieustraat in Emmen. Wij zijn trots op deze prestaties en verheugd met het vertrouwen dat in de
afgelopen jaren is gegroeid tussen en met onze opdrachtgevers en de samenleving.
Financieel resultaat
Ook in financieel opzicht hebben we prima prestaties geleverd. In 2011 is een netto winst gerealiseerd van
byna 1,3 miljoen euro. Dat is fors hoger dan de begrote winst van 810 duizend euro. De omzet bedroeg in
2011 bijna 26,4 miljoen euro, ruim 300 duizend euro lager ten opzichte van 2010. Omdat AREA in staat is
gebleken de bedrijfskosten met eveneens 300 duizend euro te verlagen, heeft deze omzetafname geen
gevolgen gehad. De afvalverwerkingskosten in 2011 zijn gelijk aan 2010. Vermeldenswaardig is dat hierin
de toenames van de afvalvolumes in ons werkgebied al zijn opgenomen. Het omzetaandeel voor AREA
Zakelijk is gelijk gebleven met 2,5 miljoen euro.
Door het aangaan van nieuwe eindverwerkingscontracten voor ons niet publieke afval hebben we een
kostenreductie van maar liefst 23 procent gerealiseerd. Daarnaast hebben we een extra accent gelegd op
het terugdringen van de operationele inzamelkosten voor onze gemeenten. Zo hebben we intensief
gestuurd op efficiëntieverbeteringen in de productiviteit, de reductie van schades en een verder afnemend
ziekteverzuim. Niet zonder resultaat; het verzuim is voor het zesde jaar op ry gedaald, van 4,99 procent in
2010 naar 4,72 procent in 2011 en de inzet van flexibel personeel is stevig teruggedrongen. In totaliteit
bleven de directe kosten hierdoor beheersbaar en konden we een teruggave aan onze gemeenten realiseren
van vier euro per aansluiting. De brandstofkosten waren in 2011 juist beduidend hoger. De geraamde
brandstofvolumes bleken correct.
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BHjven sturen op kostprijsverlaging
Onze deelname aan de NVRD benchmark inzamelkosten is een belangrijk meetinstrument geweest by het
streven naar verlaging van de inzamelkosten. Uit de benchmark blijkt dat de AREA-gemeenten goed
scoren op de inzamelkosten van het restafval en het gft-afVal. Deze kosten zijn lager dan het gemiddelde in
de benchmarkgroep, bestaand uit elf referentiegemeenten en hun inzamelorganisaties. In 2012 zullen wij
wederom veel aandacht besteden aan een optimale inzet van mens en machines en het verder
terugbrengen van de uitvoeringskosten voor onze opdrachtgevers.
Burger- en medewerkertevredenheid
In 2011 zijn twee onderzoeken uitgevoerd om de tevredenheid onder burgers en medewerkers te meten.
Het tevredenheidsonderzoek onder burgers was met 1176 respondenten representatief en leverde AREA
het cijfer 7,5 op in de gemeenten Emmen en Hoogeveen en een 7 in Coevorden, Vooral de bereikbaarheid
en de faciliteiten en diensten op de milieustraten zijn sterke punten gebleken, Verbeterpunt is de
informatievoorziening in Coevorden. Ook het tarief van de milieustraten wordt in Emmen en Coevorden
als aandachtspunt genoemd; in alle drie gemeenten wenst men hier verder een kortere wachttijd. In de
visie van AREA nemen medewerkers een belangrijke plek in deze tevredenheid in. Het zjjn onze mensen
die AREA maken en die het beeld van een betrouwbare, klantgerichte en kostenbewuste organisatie
wederom hebben waargemaakt.
Het onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers is uitgevoerd in samenwerking met de
ondernemingsraad. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers tevreden zijn over hun werkzaamheden,
arbeidsomstandigheden en over AREA als werkgever. Deze tevredenheid vertaalt zich in een gemiddeld
cijfer van 7,7. Zowel de ondernemingsraad als de directie en het management zijn trots op deze resultaten.
De samenwerking met de ondernemingsraad wordt sowieso als prettig ervaren. In 2011 hebben raad en
directie zes keer vergaderd, waarvan één keer in het bijzijn van een lid van de raad van commissarissen.
Enkele onderwerpen waren de groeistrategie van AREA, de hoofddoelen in 2011, de geplande
bezuinigingen en de verbeteringen in de uitvoeringsprocessen.
Optimaliseren operationele performance
In 2011 hebben we eveneens een (diepgaand) onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om onze
operationele performance verder te verbeteren. Het verlagen van de operationele kosten en het verder
verhogen van onze dienstverlening staan hoog in het vaandel. Vooruitlopend op de procesverbeteringen
die we beogen, hebben we in 2011 een aantal projecten opgepakt en afgerond. Zo hebben we de
afvalkalender gedigitaliseerd en de ontwikkeling van een app (een applicatie voor toepassing door
smartphones en tablets) opgestart. Burgers kunnen daardoor online gemakkehjk en snel inzien welke
afvalsoorten op welk moment in de eigen straat worden opgehaald, Hiermee kunnen we in de toekomst
ook de drukkosten (van de papieren afvalkalender) van circa 30 duizend euro laten vervallen.
Daarnaast is gestart met het project containermanagementregistratie. Gefaseerd worden alle containers in
Coevorden, Emmen en Hoogeveen voorzien van een chip. Dit leidt in de eerste plaats tot optimalisatie van
de gemeentelijke administratie: het adressenbestand van de gemeenten en het adressenbestand van de
168 duizend containers worden aan elkaar gekoppeld. In 2011 is ons volledige ICT platform al vervangen.
Ook zijn we gestart met de invoering van een zogenaamde track & trace systeem. Dit eveneens in het
kader van verhoging van onze operationele kwaliteiten: onze prestaties en bewegingen kunnen we straks
eenvoudig en goed monitoren. Voor opdrachtgevers betekent dit dat zij onze dienstverlening beter kunnen
volgen. Ook de historie van onze activiteiten is dan geborgd. Daarnaast zijn alle gegevens van onze
strooiers en veegmachines snel inzichtelijk voor opdrachtgevers. De invoering van het complete systeem
wordt in 2012 afgerond.
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Duurzaamheid
Als het om duurzaamheid gaat, geven we graag het goede voorbeeld. Zo ztfn in 201156 zonnepanelen
geplaatst op het dak van de brengstation Wein chemisch afval in Emmen. Daarnaast is op deze locatie een
(kleinere) windmolen geplaatst.
Gezamenlijke visie
Onze drive voor meer groen en minder kosten in Drenthe gaat in 2012 onverminderd voort. Wij blijven
met veel passie voor ons vak en een grote betrokkenheid voor de kwaliteit van leven in onze regio
investeren in de binding die in politiek en bestuurlijk Drenthe is ontstaan. Dat het gezamenlijk bouwen
aan een collectieve visie op grondstoffenmanagement niet eenvoudig is, begrijpen wij. Maar wij zien het
als onze taak om de dialoog in Drenthe te blijven voeden, ondersteunen en waar gewenst helpen leiden.

mevrouw drs. A.F.A.F. Groenewold
/•

directeur AREA Reiniging NV

8 maart 2012
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Profiel N.V, Area

Reiniging

AREA is opgericht in 2006 en verleent vanuit drie bedrijfsonderdelen verschillende diensten op het gebied van
inzameling, be- en verwerking en preventie van afval alsook in strategisch en tactisch afvalbeheer.
AREA Reiniging is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de inzameling van het huishoudelijk
afval in Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Ook verzorgen we hier aanvullende diensten zoals het beheer van de
openbare ruimte, het reinigen van wegen, het kolken van straatputten, het bestrijden van ongedierte en het
bestrijden van gladheid. Elke gemeente kiest daarin ztyn eigen dienstenpakket.
AREA Zakelijk regelt de inzameling van bedrijfsafval voor circa 3.500 zakelijke klanten in de gemeenten
Coevorden, Emmen en Hoogeveen.
AREA Kennis & Regie is de kennisorganisatie in afvalbeheer en verleent en coördineert kennisintensieve
diensten die afgenomen kunnen worden door alle twaalf gemeenten. Zoals strategisch en beleidsmatig advies en
ondersteuning, contract- en facilitymanagement en preventie en voorlichting. AREA Kennis & Regie werkt
intensief samen met MarkeRein, de ambtelijke studiegroep voor afvalbeheer in Drenthe.
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Jaarrekening
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Balans per 31 december sou
(voor resultaatbestemming)
31 december 2010

31 december a o i l

Ref.

€

€

Activa
Vaste activa
Bedrijfsgebouwen- en terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Vordering op participanten
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

8.022.412
5.074.785

7.571.489
5.482.537
13.054.026

13.097.197

25,000

25.000

496.885
346.404

374.968
548.797

738.765

808.040
1.582.054

1.731.805

2.210.123

1.755.410

16.871.203

16.609.412
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31 december 2010

31 december 2011
Ref.

€

Passiva
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Overige reserve
Resultaat boekjaar

7
8
8
9

2.913-503
748.757
1.275.343

2.913.503
I.024.100
1,276.879
5.214.482

4.937.603

Voorzieningen

10

165.802

163.686

Langlopende schulden

11

3,200.000

4.100.000

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Schulden aan participanten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Pensioenen
Overige schulden en overlopende
activa

12
900.000
1.465.687
3.391.795

900.000
2.134.532
2.357.290

1.117.156

757-653

1,416.281

1,258.648
8.290,919

7.408.123

16,871.203

16.609.412
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Winst-en-verliesrekening

over sou

2010

son
Ref.

e

€

€

26.689.934

Som der bedrijfsopbrengsten

14

Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenen
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

15

11.200.800

11.583.058

16

7.087.196

7.067.096

17
18

1.726.872
4.934.238

1.657.530
4.957.790

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedryfsoefening voor
belasting
Belastingen
Resultaat na belastingen

19

€

26,370.144

(24,949.106)

(25.265.474)

1.421.038

1.424.460

(144.159)

(149.117)

1.276.879

1.275.343

0

0

1.276.879

1.275.343
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Kasstroomoverzicht

over 20ti

2O10

2011

Ref.

e

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Resultaat uit gewone
bedrijsuitoefening
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

e

€

€

1,424.460

1,421.038

17
10

1.726.872
2.116

1.657.530
(8.157)
1.728.988

Verandering in werkkapitaal:
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

5
12

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Financiële baten en lasten
Kasstroom uit operationele
activiteiten (transport)

19

1.649.373
0
(922.066)
(1.727.883)

0
149.751
882.796
1.032.547

(2.649.949)

4.182,573

423.884

(144.159)

(149.117)

4.038,414

274.767
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llV.

1

2010

2011

Ref.
(Transport)
Kasstroom «it investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste
activa
Desinvesteringen in materiële
vaste activa

4

€

e

€
4,038,414

e
274.767

(1.683.701)

(1.485.359)

4

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(1.683.701)

(1.485.359)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Nieuwe lening
Betaald dividend

12

(900.000)

7

(l.ooo.ooo)

(900,000)
1,500,000
(300.000)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(1.900,000)

300.000

Toe-/afhame geldmiddelen

454.713

(910.592)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2011

20I0

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

1.755.410
454-713

2.666.002
(910.592)

Stand per 31 december

2,210.123

1.755.410
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Toelichting op de balans en
i.
1.1.

winst-en~verliesrekening

Algemene
toelichting
Activiteiten

Area Reiniging draagt zorg voor een effectieve uitvoering van de inzameling en het (doen) be- en verwerken van
afval en aanverwante reinigingsactiviteiten, waaronder gladheidbestrijding, in opdracht van de drie gemeenten
Emmen, Hoogeveen en Coevorden, Hiermee wordt adequaat ingespeeld op integraal beheer van de openbare
ruimte. Naast deze publieke taken in opdracht van de gemeenten, verricht Area Reiniging ook activiteiten
(inzameling en reiniging) voor bedrijven en instellingen. Area Reiniging is eveneens een kritische leverancier
van afval- en reinigingskennis, waarmee z^j haar klanten kan ondersteunen in het maken van afvalbeleid.

1.2.

Vestigingsadres

N.V. Area Reiniging is feitelijk gevestigd op Columbusstraat 25 in Emmen.

1.3.

Stelselwijzigingen

In 2011 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

1.4.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van N.V. Area Reiniging en nauwe verwanten
zjjn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht,

1.5.

Toelichting op het

kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.

1.6.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
directie van N.V. Area Reiniging zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in art. 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 betreffende
jaarrekeningposten.
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2.
2.1.

Grondslagen voor waardering
Algemeen

van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen 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
verkrijgingsprjjs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.

2.3.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen
die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2,4.
Overige 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. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten
van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief
installatiekosten.
Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig
is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord.

2.4.

Bijzondere waardeverminderingen

van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zjjn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde.
De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt
bij het contant maken van de kasstromen een marktconforme disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzonderewaardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zftn
verantwoord,
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2.5.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFOmethode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

2.6.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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 winst-en-verliesrekening gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.7.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden "by banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.8.

Eigen vermogen

Indien N.V. Area Reiniging eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in
mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze
aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de
opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves, of andere reserves in het eigen vermogen. De
opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is gebracht,

2.9.

Voorzieningen

2.9.1.
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij
anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een
actiefin de balans opgenomen,
2.9.2.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente 4% (2010:4%) als disconteringsvoet
gehanteerd.
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2 JO.

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 schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

2,11. Leasing
2.11.1. Operationele leasing
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan
de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de
looptijd van het contract,

A/.V. Ares Reiniging, Emmen
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3.1.

Grondslagen
Algemeen

voor 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 z\j
z\jn gerealiseerd.

3.2.

Opbreng stver antwoording

3.2.1.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper,
3.2.2.
Verlenen van diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten,

3.3.

Netto-omzet

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

3.4.

Uitbesteed werk en externe kosten

Onder uitbesteed werk en externe kosten wordt verstaan de inhuur personeel en materieel van derden en
verwerkingskosten.

3.5.

Personeelskosten

3.5.1.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
3.5.2,
Pensioenen
N.V. Area Reiniging heeft een pensioenregeling bvj het bedrvjfstakpensioenfonds ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regeling zijn:
•
middelloon als pensioengrondslag
o
indexatie wordt jaarlrjks bepaald door ABP
»
dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder is 95%
Op de pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan hetbedr(jfstakpensioenfonds betaald door de
rechtspersoon. De vennootschap heeft de toegezegd-pensioenregelingbij het bedrijfstakpensioenfonds in de
jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zrjn. 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. De rechtspersoon heeft geen verplichting
tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van tekorten bq het bedrijfstakpensioenfonds, anders
dan het voldoen van hogere toekomstige premies,

3.6.

Afschrijvingen materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een
schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.
Boekwinsten en -verliezen b}j verkoop van materiële vaste activa z^jn begrepen onder de afschrijvingen.
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3-7-

Financiële baten en lasten

3,7.1,
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve
rente worden meegenomen.

3.8.

Belastingen

De vennootschap is vrijgesteld van vennootschapsbelasting onder de conditie dat de commerciële activiteiten
maximaal 15 % van de totale omzet bedragen. In zowel 2011 als 2010 is ruimschoots aan deze voorwaarde
voldaan.
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Materiële vaste

activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven;
Bedryfsgebouwenenterreinen

Transportmiddelen

Containers Inventaris,
installaties
en ICT

Vooruitbetalingen
op
materiële
vaste activa

Totaal

€
Stand p e r
1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden

10.186.125

6.438.018

3.302.612

1.030.379

146.375

21.103.509

(2,163.713)

(3.546.610)

(1.779.836)

(516.153)

8.022.412

2.891.408

1,522.776

514.226

146.375

13.097.197

45.831

218.635
(411.908)

11.512
(121.551)

(146.375)
-

1.683.701
(1.726.872)

(146.375)

(43.711)

(8.006,312)

Mutaties 2011
Investeringen
Overboeking
Afschrijvingen

(496.754)

1.407,723
146.375
(696.659)

Saldo

(450.923)

857.439

(236.725)

(193.273)

10.231.956

7.992.H6

3.521.247

1,041.891

22.787.210

(2.660.467)

(4,243.269)

(2.191.744)

(637,704)

(9.733-184)

Boekwaarden

7.571.489

3.748.847

1.329.503

404.187

13.054.026

Afschrijvingspercentages

0-10%

10-15%

10-12,5%

10-33,3%

Stand per
31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
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5.

Vorderingen

Tenztf anders is vermeld hebben de uitstaande vorderingen een resterende looptijd die korter is dan één jaar.
De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en
het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zrjn gevormd.
Handelsdebiteuren
Op het saldo handelsdebiteuren is ultimo 2011 een voorziening van € 45.000 voor verwachte oninbaarheid in
mindering gebracht (2010: € 30.000).
Vorderingen op participanten
31-12-2011

Gemeente Coevorden
Gemeente Hoogeveen

31-12-2010

e

€
96.236
250.168

548-797

346.404

548-797

Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2011

31-12-2010

€

e

494.295
71.264
173.206

708.196
50.602
49.242

738.765

808.040

31-12-2011

31-12-2010

1.804
2,208.319

4.153
1.751.257

2.210.123

1.755.410

Nog te factureren
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

6.

Liquide

middelen

De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:

Kas
Rekening courant ING Bank N.V.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking,
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Eigen

vermogen

Stand per 1 januari 2011

Geplaatst
kapitaal

Overige
reserve

€

e

2.913.503

748.757

Mutaties
Winstbestemming 2010
Dividend uitkering 2010
Resultaat 2011
Stand per 31 december aoii1

€
1.275.343

4.937.603

(275.343)

275.343

2.913.503

Totaal

Resultaat
boekjaar

(1.000.000)

(1.000.000)

1.276.879

1.276.879

I.276.879

5.214.482

1.024.IOO

Van de winst 2010 is een dividenduitkering ad € 1.000.000 gedaan. De rest van het resultaat 2010 is
toegevoegd aan de algemene reserve,

8.

Aandelen

kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van NV Area Reiniging bedraagt € 14.000.000, verdeeld in 14.000.000 gewone
aandelen van € 1. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 2.913.503 aandelen. De storting op de in 2006 uitgegeven
aandelen vond plaats in natura. De kosten samenhangend met de uitgifte zijn in mindering gebracht op het
agio.

9.

Resultaat

boekjaar

Betreft het nettoresultaat over het boekjaar 2011.

10.

Voorzieningen

Overeenkomstig Richtlijn 271 (personeelsbeloningen) is een voorziening opgenomen voor in de toekomst te
betalen jubileumuitkeringen aan de medewerkers. De mutatie in deze voorziening is als last in de winst- en
verliesrekening verwerkt. Het bedrag zal overwegend na meer dan vijfjaar worden afgewikkeld.
Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt;
Jubilea

Stand per 1 januari 2011
Toevoeging boekjaar

163.686
2.116

Stand per 31 december 2011

165.802

j

iK

H.^i l p;,V/\ : S;;!::;*r'7^ ,uinwN - v I

N.V. Area Reiniging, Emmen

<• '

' f ,s

-

Pagina 24 van 31

