Radio Maria Nederland

Financieel overzicht 2015
Balans per 31 december (na resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

21.787

-

Financiële vaste activa
Waarborgsommen

8.300

8.300

5.744

14.134

Liquide middelen

167.421

90.400

Totaal activa

203.252

112.834

Vlottende activa
Vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

PASSIVA
Reserves
Algemene reserve
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2015
€

31-12-2014
€

25.589

-147.831

8.465
14.179
155.019

33.533
15.366
211.766

177.663

260.665

203.252

112.834
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Staat van baten en lasten
Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

€

Baten
Donaties
Nalatenschappen
Subsidies Radio Maria Wereldfamilie
Financiële baten
Overige inkomsten

837.110
32.7777
-1.763
6.025

801.589
-1.060
821

617.398

Totaal baten

874.149

800.870

928.040

Lasten
Afdrachten Wereldfamilie
Vrijval afdracht Wereldfamilie
Uitzendkosten
Personeelskosten
Uitvoeringskosten

61.740
-96.289
211.901
304.683
218.694

30.871
240.700
320.000
209.299

26.732
203.440
318.974
179.768

Totaal lasten

700.729

800.870

728.914

Tekort/Overschot

173.420

-

199.126

312.000
-1.358
-

Resultaatbestemming
Algemene reserve

173.420

199.126

Totaal

173.420

199.126
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Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten 2015
1 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
1.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 640 voor ”Organisaties-zonder-winststreven” van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
1.2 Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te
maken.
1.3 Continuïteit
De staat van baten en lasten over 2015 sluit met een overschot van circa € 173.000. Het vermogen van Vereniging Radio
Maria Nederland bedraagt per 31 december 2015 circa € 25.000 positief. De liquiditeit van de vereniging is aan de lage
kant.
De ’World Family of Radio Maria’ heeft aangegeven vanaf 2015 geen subsidie meer te geven.
Het bestuur heeft zich in 2015 gericht op verdere kostenreductie en groei van de baten, wat onder andere geresulteerd
heeft in een groei van de donaties.
Gebaseerd op hetgeen hierboven is beschreven gaat het bestuur van de vereniging ervan uit dat de continuïteit op de
lange termijn kan worden gewaarborgd.

Grondslagen van waardering
1.4 Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van
de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen
bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
1.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde
kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele
beoordeling van de vorderingen.
1.6 Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur en de leden kunnen doelreserves
worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking
zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende subsidies en andere fondsen.
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Grondslagen van resultaatbepaling
1.7 Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
1.8 Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
1.9 Lasten
Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot fondsbestedingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het
besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidie en/of fondsontvanger is meegedeeld.
Indien subsidieverplichtingen vervallen worden deze in het boekjaar waarin zij vervallen in mindering gebracht op de
verstrekte subsidies of giften.
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