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Net als u geven wij om een schone en leefbare stad. Buiten 
is tenslotte van ons allemaal. En samen met u werken we 
om buiten als thuis te laten voelen. Oók in de toekomst. 
Daarom maken we ons sterk voor thema’s zoals afvalreductie, 
circulaire economie, arbeidsparticipatie en duurzame 
samenleving.

Afvalreductie en circulaire economie
In Nederland willen we met zijn allen minder afval produceren. En  
ons afval beter scheiden en recyclen voor een circulaire economie.

In 2018 gingen we langs de deur om inwoners tips te geven over scheiden van 
etensresten. Ze kregen daarbij een biobakje voor op het aanrecht.

Om nóg beter te scheiden, doen we ook aan nascheiding. Daarvoor werken we 
sinds 2016 samen met Omrin in Friesland. Ook zij zijn gericht op een maximaal 
scheidingspercentage, het laag houden van de prijs en innoveren. En de kilometers 
die we afleggen, wegen op tegen de resultaten die we behalen.

Arbeidsparticipatie
We zijn trots op onze medewerkers die in en voor de stad werken. Dat moet veilig en 
goed gebeuren. Daarom steken we veel energie in opleidingen en werkplezier.

Met het programma Levendig naar 70 helpen we collega’s met duurzame keuzes 
richting hun pensioen. Maar we bieden ook taallessen aan, helpen mensen aan een 
baan met leerwerktrajecten en begeleiden hen die het nodig hebben in hun reguliere 
werk. Iedereen telt bij ons mee.

Duurzame samenleving
Dat onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen genieten van een schone en leefbare 
stad, vinden we bij Irado erg belangrijk. 

Wij geven het goede voorbeeld door zelf bij te dragen aan een duurzame samenleving. 
Daarom stappen we over van diesel naar elektrisch en groen gas. Met onze 260 
zonnepanelen wekken we zelf 70.000 kilowattuur groene elektriciteit op voor ons 
kantoor en onze voertuigen.

Wij werken buiten. Aan de ruimte die we delen. 
Wilt u meer weten? Kijk dan op irado.nl.
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37%
grondstoffen

2

hebben we in 2018 
uit restafval gehaald

4 miljoen kilo elektrische 
apparaten, zijn gesorteerd en geschikt  

gemaakt voor recycling 

17 kandidaten zijn naar een
reguliere baan uitgestroomd

onze vuilniswagens rijden
op gas dat wordt gewonnen

uit ons eigen afval



Jaarverslag 2018 3

Balans per 31 december 2018
(voor verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa 

(in duizenden euro’s)

 2018 2017
 € €
Vaste activa    
Immateriële vaste activa 660 697
Materiële vaste activa 23.622 22.043
Financiële vaste activa 297 247
 24.579 22.987
    
Vlottende activa    
Voorraden 203 210
Vorderingen 7.077 5.502
Liquide middelen 927 5.093
 8.207 10.805
    
Totaal activa 32.786 33.792
    
    
Passiva    
    
Eigen vermogen    
Geplaatst kapitaal 900 900
Agio 2.688 2.688
Wettelijke reserve deelnemingen 135 85
Overige reserves 12.175 11.725
Onverdeelde winst 1.596 1.600
 17.494 16.998
    
Voorzieningen 1.597 1.561
    
Langlopende schulden 2.776 3.489
    
Kortlopende schulden 10.919 11.744
    
Totaal passiva 32.786 33.792
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Winst- en verliesrekening over 2018
(in duizenden euro’s)

 2018 2017
 € €
    
Netto-omzet 43.552 36.842   
 
Som der bedrijfsopbrengsten 43.552 36.842
    
Lonen en salarissen 9.995 9.470
Sociale lasten 2.630 2.372
Overige personeelskosten 1.841 1.744
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2.458 2.252
Overige bedrijfskosten 24.865 19.323
    
Som der bedrijfslasten 41.789 35.161
    
Bedrijfsresultaat 1.763 1.681
    
Financiële baten en lasten -83 -174
Resultaat deelnemingen 61 130
    
Resultaat voor belastingen 1.741 1.637   
 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -145 -37
    
Resultaat na belastingen 1.596 1.600


