Financiële verantwoording Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling.
Resultatenrekening
Omdat de VRB geen winstoogmerk heeft, is de resultatenrekening uitgedrukt in baten
en lasten.
Baten
De facturen die we naar cliënten hebben gestuurd minus de daadwerkelijke kosten
leveren de baten op, zoals te lezen op de resultatenrekening. Het totaal aan baten uit
facturatie aan cliënten bedraagt 713,24 euro. Het bedrag aan sponsoring is inclusief
donaties van cliënten. Dit is betrekkelijk minder dan vorig jaar. Dit komt onder andere
omdat er een aantal advocatenkantoren hun sponsoring stop hebben gezet. De post
voorzieningen stond in 2015 op de balans, maar deze is in 2016 vervallen, waardoor
deze bij de baten in de resultatenrekening kan worden opgeteld. Om de balans in 2016
kloppend te maken, is er een sluitpost in de resultatenrekening opgenomen.
Lasten
De daadwerkelijke kosten die worden gemaakt voor de cliënten liggen laag. De
onvoorziene juridische kosten zijn de kosten die de VRB gemaakt heeft voor de zaak met
betrekking tot het terugkrijgen van de borg van het oude kantoor op de Nobelstraat.
Daarnaast heeft de VRB kosten gemaakt voor drank tijdens de ledenvergaderingen, om
zo de saamhorigheid van de VRB en opkomst voor de vergaderingen te vergroten. Dit is
echter een tijdelijke kostenpost, omdat wij dit jaar veel nieuwe leden hebben mogen
verwelkomen. In de toekomst zal de VRB vragen aan leden om zelf eten en drinken mee
te nemen. In 2017 hopen wij de borg van het oude kantoor terug te krijgen. Het resultaat
voor 2016 bedraagt 777,81 euro.

Resultatenrekening 2016
BATEN
Facturatie cliënten
Subsidie REBO
Sponsoring
Contributie
Vervallen voorziening 2015
Sluitpost

€1649,72
€3000
€2299,08
€525
€80
€21,34

Totaal Baten

€7575,14

LASTEN
Vaste lasten
Huur
Telefonie
Bankkosten
Variabele lasten
Lasten cliënten
Reclame en advertentie
Drinken ledenvergadering
Juridische kosten
Kantoorartikelen

Totaal Lasten

Resultaat:
Totaal baten facturatie cliënten

€4368

€236,75
€130,75

€936,48
€508,04
€107,16
€473,7
€36,45

€6797,33

€777,81

€713,24

De Balans
Onder activa staat de borg, die bestaat uit de borg die in juli 2013 is betaald voor het
oude kantoor op de Nobelstraat en de borg die voor het huidige kantoor is betaald,
zonder dat wij de eerstgenoemde borg hebben teruggekregen. Onder debiteuren staat
de totale som gefactureerde items die nog niet betaald zijn door cliënten. Wij hopen dit
bedrag in 2017 te ontvangen.
Onder passiva staat de post achterstallige huur van kantoorruimte. Dit betreft
de huur die tot de verhuizing naar het nieuwe pand in 2013 nooit betaald is, dit wegens
de problemen die op dat moment met de verhuurder speelden. De toenmalige
verhuurder was erg nalatig in het onderhoud van het pand en wij zijn dan ook gestopt
met het betalen van onze huur. Niet valt te verwachten dat dit nog terugbetaald dient te
worden, omdat toen al geen contact viel te krijgen met de verhuurder. Wel is de post
opgenomen op de balans zodat nog rekening wordt gehouden met het feit dat hier op
teruggekomen kan worden. De VRB heeft op 31 december 2016 een eigen vermogen
van €9967,67,-.

Balans VRB 2016
Activa

Borg
Betaalrekening
Spaarrekening
Debiteuren
Totaal

Passiva

€2184

€290,01

€8174,95
€406,27

€11055,23

Eigen vermogen
Achterstallige
huur
Totaal

€9967,67
€1087,56

€11055,23

