Financiële verantwoording Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling
Resultatenrekening
Omdat de VRB geen winstoogmerk heeft, is de resultatenrekening uitgedrukt in baten en
lasten. De baten uit onze primaire activiteiten zijn tot uitdrukking gebracht door de totale
facturatie van 2017 in kaart te brengen.

Baten
De baten uit facturatie bedragen in totaal 563,81 euro. Dit is het totaal van de facturen die in
2017 zijn verzonden inclusief het bedrag wat nog te vorderen is van cliënten. Het totaal
bedrag van de baten is minder dan in 2016 omdat er minder sponsoring is binnen gehaald in
2017 dan in 2016 en het totaal van de contributie lager is dan in 2016. De opbrengst uit het
vonnis bestaat uit het totale bedrag van het vonnis wat op de balans staat (1954,55 euro)
min de borg, die op de balans stond van 2016 (1.092 euro).

Lasten
De lasten voor cliënten zijn veel lager dan in 2016, omdat er in 2017 weinig zaken zijn
waarbij een bedrag moest worden voorgeschoten. De vaste lasten en een deel van de
variabele lasten zijn al besproken in het kaststroomoverzicht. Het huurbedrag verschilt van
het kaststroomoverzicht omdat bij de resultatenrekening de 250 euro wel is opgenomen.
Om de saamhorigheid van de leden te stimuleren is er meer geïnvesteerd in 2017 in de
ledenvergaderingen en de borrels na een kantoorlezing. Tevens is er in mei 2017 een
alumni-borrel georganiseerd, waardoor de totale lasten hoger dan normaal zijn.
Het kwijtgescholden bedrag komt van de zaak Trigkaki. Door omstandigheden heeft het
bestuur in het begin van 2017 besloten om de cliënt kwijt te schelden van de facturen die in
2016 zijn verzonden. Daardoor staat het bedrag hier op de lasten.

Resultatenrekening 2017

BATEN
Baten uit facturatie
Subsidie
Sponsoring
Contributie
Opbrengst uit het vonnis

€ 563,81
€ 4.000,00
€ 300,00
€ 420,00
€ 862,55

Totaal BATEN

€ 6.146,36

LASTEN
Vaste lasten
Huur
Telefonie
Bankkosten

€ 3.114,00
€
42,11
€ 130,55

Variabele kosten
Lasten clienten
Reclame en advertentie
Ledenvergaderingen en lezingen
Kantoorkosten
Kwijtgescholden zaak 2015 74

€
€
€
€
€

Totaal LASTEN

€ 4.880,29
€

1.266,07

Totaal baten uit facturatie €

416,39

Resultaat

147,42
75,51
455,67
508,76
406,27

De Balans
Onder activa staan de bezittingen van de VRB. Er is het een en ander veranderd ten
opzichte van 2016. De borg van de Nobelstraat is vervangen door de vordering op Dutch
Management Holding; in 2017 heeft de kantonrechter in zijn vonnis deze vordering
toegewezen. De borg voor de Nieuwegracht staat nog steeds op de balans omdat wij deze
nog steeds hebben tegenover de verhuurder. Aan het eind van het jaar 2017 staat er
434,62 euro op de betaalrekening en 8.858,63 euro op de spaarrekening. Onder debiteuren
staat het nog te ontvangen bedrag van onze cliënten voor in rekening gebrachte facturen.
Onder passiva staan de schulden en het eigen vermogen van de VRB. De achterstallige
huur die in 2016 op de balans stond, stamt vanaf 2013. Dit bedrag staat erop voor de
zekerheid, want er wordt door het bestuur niet verwacht dat we deze ingehouden huur nog
dienen te betalen. Volgend jaar wordt dit bedrag van de balans afgehaald, omdat de
vordering dan, na vijf jaar, is vervallen. Er staat ook 250 euro aan achterstallige huur op van
2017. Deze kon toen niet worden afgeschreven en dit bedrag zal worden betaald in 2018.

Activa

Passiva

Borg Nieuwegracht

€

1.092,00

Eigen vermogen

€ 11.233,74

Vordering op Dutch management holding

€

1.954,55

Achterstallige huur

€

250,00

Betaalrekening (NL 80 RABO 0137737742)

€

434,62

Achterstallige huur (2016) €

1.087,56

Spaarrekening (NL 94 RABO 1023764687)
Debiteuren

€
€

8.858,63
231,50

Totaal

€ 12.571,30

Totaal

€ 12.571,30

