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Toelichting Balans

De investeringsruimte die er in 2014 was is niet gebruikt, waardoor een daling in 

vaste activa te zien is. Deels wordt dit veroorzaakt doordat er een aantal kleinere 

aankopen van onder de 450 euro zijn geweest die direct in het resultaat terecht zijn 

gekomen

Vertraagde afhandeling van een project heeft er voor gezorgd dat facturen pas laat 

verzonden konden worden. Daardoor is het debiteuren saldo eind 2014 vrij fors. 

Ondertussen zijn alle betalingen binnen.

De overige vorderingen zijn gedaald, omdat er geen nog te factureren posten voor 

projecten in de balans zitten, die er vorig jaar wel waren.

Het negatieve eigen vermogen is positief geworden. Dit zorgt ervoor dat MAD  

financieel meer robuust wordt.

De schulden aan leveranciers en overlopende passiva zijn in de eerste maanden van 

boekjaar 2015 vrijwel geheel voldaan.

Er zijn een tweetal projecten waar de ontvangsten voor de uitgaven zijn uitgegaan. 

Dit leidt tot een post op de balans waarbij de kosten nog gemaakt moeten worden. 

Toelichting staat van baten en lasten

De omzet is ten opzichte van 2013 fors gestegen. Dit wordt voor een groot deel 

veroorzaakt door een project voor Philips en een toename van de sponsoring

Over het jaar 2014 heeft MAD geen mensen in loondienst gehad. Al het werk wordt 

verzet door vrijwilligers, stagiaires en op projecten tevens free-lancers/  kunstenaars. 

Door de toename van inzet in dagen en personen zijn de vrijwilligerskosten licht 

toegenomen. Daarnaast is om de teamgeest te bevorderen gekozen om gezamenlijke 

te lunchen. MAD levert hierin een bijdrage die gefinancierd wordt uit het resultaat op 

projecten.

De km vergoeding is fors gestegen ten opzichte van 2013. Dit heeft te maken met de 

hoeveelheid en locaties van de diverse door MAD gerealiseerde projecten.

De additionele kosten voor projecten zijn fors gestegen. Dit is een natuurlijk gevolg 

van de grotere omzet die gemaakt is. Daartegenover staan namelijk kosten die 

gemaakt moeten worden om deze projecten te realiseren

Het positief resultaat over 2014 is met name te wijten aan de voor Philips 

gerealiseerde projecten


