
 
 

Toelichting bij de jaarrekeningen 
 
Bijgaand de concept-jaarrekeningen van DNA en VM bv. De jaarrekening betreffen -net als de 
voorgaande jaren- de enkelvoudige jaarrekeningen. Geconsolideerd hebben DNA en VM gezamenlijk 
een verlies geboekt van 27.500 euro. Dit is inclusief de afschrijving goodwill.  
  
Geconsolideerd is de Winst en Verliesrekening als volgt: 
  

 
  
Het resultaat is lager dan begroot uitgekomen. De voornaamste afwijking van de begroting ligt in de 
lagere omzet van DNA (-/- 70.000). Een belangrijke factor als het gaat om de niet gerealiseerde 
omzet is dat de geprognotiseerde stijging van het ledenaantal en de partnerinkomsten achterbleven 
bij de verwachting.  De lagere omzet van DNA wordt wel deels gecompenseerd door de hogere 
omzet van VM (met name de tijdschriften).  
  
De directe kosten zijn door de lagere omzet van de activiteiten gedaald. Echter de daling van de 
kosten hebben niet geheel de dalende omzet kunnen compenseren. Aan de kostenkant bleken we 
daarnaast geconfronteerd te worden met enkele kosten uit 2017, 2016 en zelfs uit 2015 (de 
notariskosten van de oprichtingsakte).  
  



Als met al is het is het (nog) niet gelukt om DNA en VM “zwarte cijfers” te laten schrijven, hetgeen 
ook voornamelijk te maken heeft met de afschrijving goodwill. Het operationele resultaat is wel 
positief (38.000 euro). In 2019 zal de laatste afschrijving goodwill plaatsvinden. Ook heeft DNA aan al 
zijn verplichten kunnen voldoen, waaronder de afbetaling van de koopsom aan de voormalig 
eigenaar van VM. Deze is inmiddels volledig afgewikkeld.   
  
DNA ontwikkelt zich financieel positief. De omzetten van DNA en VM zijn t.o.v. van 2017 wederom 
gestegen en de kosten zijn beheersbaar en geven -zei het nog beperkt- ruimte voor nieuwe 
investeringen en de verdere professionalisering van DNA. Deze trend zet zich in 2019 voort waarbij er 
meer ruimte voor investeringen komt (zowel in resultaat als in cashflow). 
  
Tot slot: Verder is het goed om op te merken dat we in de verdeling van de kosten tussen VM en DNA 
een wijziging hebben doorgevoerd, waardoor het enkelvoudige resultaat van VM meer aansluit bij de 
werkelijkheid. Dit heeft met name betrekking op kosten voor het maken van het vakblad VM die 
voorheen volledig op VM drukte. De baten komen echter via de contributie binnen bij DNA. Daarom 
hebben we in 2018 die kosten (minus de opbrengsten van VM-abonnementen in VM bv) ten laste 
van DNA gebracht.  
 


