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Radio Maria Nederland        

        

Financieel overzicht 2017        

           

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)      

           

           

ACTIVA      31-12-2017  31-12-2016    

        €   €    
Vaste activa          

           
Materiële vaste activa         
Inventaris    33.226  42.684   

 

     
     

 
Financiële vaste activa   

     
 

Waarborgsommen    8.300  8.300   
 

     
     

 

     
     

 
Vlottende activa          

           
Vorderingen en voorraden          
Vorderingen en voorraden   10.761  29.920    

     
     

 
Liquide middelen    156.951  169.223    

           

           

Totaal activa    209.238  250.127    

           

           

           

PASSIVA     31-12-2017  31-12-2016    

          €   €    
Reserves           
Continuïteitsreserve    156.723  22.890    

           
Kortlopende schulden         
Crediteuren    8.626  4.804    
Belastingen en sociale lasten   6.728  8.262    
Overige kortlopende schulden  37.161  214.171    

             

     52.515  227.237    

           

           

Totaal passiva    209.238  250.127    
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Staat van baten en lasten        

     Realisatie  Begroting  Realisatie  

     2017  2017  2016  

              

     €   €   €  
Baten           
Donaties     486.843  605.000  568.816  
Nalatenschappen  10.000  35.000  19.200  
Financiële baten en lasten    -1.542  -1.700  -1.475  
Overige inkomsten    6.210  15.000  618  

           

Totaal baten    501.511  635.000  587.159  

           

           
Lasten           
Afdrachten Wereldfamilie    58.802  56.000  86.989  
Vrijval afdracht Wereldfamilie    -213.561  -  -  

Bijdrage andere RM-stations    -  -  7.000  

Uitzendkosten    59.284  78.800  60.486  
Personeelskosten    317.358  327.800  292.787  
Uitvoeringskosten    145.795  190.700  142.596  

           

Totaal lasten    367.678  653.300  589.858  

           

           

Tekort/Overschot    133.833  

                         
-   -2.699  

           

           

           

           

Resultaatbestemming         

           
Continuïteitsreserve    133.833    -2.699  

           

Totaal     133.833    -2.699  
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Toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten 2017 
 
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 2017 sluit met een overschot van circa € 130.000. Dit is gevolg van een toezegging 
van de Wereldfamilie van Radio Maria dat nog verschuldigde afdracht slechts hoeft te worden betaald wanneer de 
liquiditeit dit toelaat. Dit in aanmerking nemend bedraagt het vermogen van Vereniging Radio Maria Nederland per 31 
december 2017 circa € 150.000 positief, ongeveer even groot als de liquiditeit van de vereniging.  
In het verslagjaar 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor een beperkte reorganisatie die in 2018 moeten leiden tot 
een besparing om en nabij twee fte. Het financiële effect daarvan zal pas in 2019 volledig zichtbaar worden.  
 
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. 
 


