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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan de aandeelhouders en bestuur van
Stichting Lokale Omroep Hellendoorn  
Koninginnestraat 20  
7442 SG NIJVERDAL

Datum Behandeld door Kenmerk

Hellendoorn, 27 juni 2019 G.J.L. 20220-2018

Geacht bestuur,

 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Lokale Omroep Hellendoorn, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 31.323 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief
resultaat na belastingen van € 2.991, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te
NIJVERDAL bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de
toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als register belastingadviseur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren
in overeenstemming met Nederlands recht.

In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze
werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de
jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.
De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). 



Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Lantinga
Administratie & Belastingadvies

G.J. Lantinga 
Register Belastingadviseur              

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(voor resultaatbestemming)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 11.750 13.667

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren 1.901 700
Omzetbelasting - 226
Overige vorderingen 335 3.309

2.236 4.235

Geldmiddelen 17.337 46.641

 31.323 64.543

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 



31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen 32.135 43.395
Onverdeeld resultaat -2.991 -11.258

29.144 32.137

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 845 2.568
Omzetbelasting 584 -
Nog te betalen bedragen en
vooruitontvangen subsidie 750 29.838

2.179 32.406

 31.323 64.543
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€

2017

€

Netto-omzet 48.030 56.515
Kostprijs van de omzet 3.130 4.474

Bruto-omzetresultaat 44.900 52.041
Kosten

Personeelskosten 4.451 4.737
Afschrijvingen 4.635 5.361
Overige bedrijfskosten 38.540 49.601

47.626 59.699

Bedrijfsresultaat -2.726 -7.658

Financiële baten en lasten -265 -374

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -2.991 -8.032
Belastingen - -

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen -2.991 -8.032
Buitengewone lasten - -3.226

Resultaat na belastingen -2.991 -11.258

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Lokale Omroep Hellendoorn (geregistreerd onder KvK-nummer 41028919),
statutair gevestigd te NIJVERDAL, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
Het bevorderen van lokale tekst-TV en radio- en T.V. uitzendingen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaglegging.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.  Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Geldmiddelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of
transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde 124.376
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -110.707

13.669

Mutaties 
Investeringen 2.716
Afschrijvingen -4.635

-1.919

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 127.092
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -115.342

Boekwaarde per 31 december 2018 11.750

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2018 13.669
Investeringen 2.716
Afschrijvingen -4.635

Boekwaarde per 31 december 2018 11.750

Aanschaffingswaarde 127.092
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -115.342

Boekwaarde per 31 december 2018 11.750

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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2018

€

2017

€

Inventaris

Aanschaffingswaarde 124.376 119.890
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -110.707 -106.625

Boekwaarde per 1 januari 13.669 13.265

Mutaties 
Investeringen 2.716 6.808
Desinvesteringen - -2.323
Afschrijving desinvesteringen - 1.278
Afschrijvingen -4.635 -5.361

-1.919 402

Aanschaffingswaarde 127.092 124.375
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -115.342 -110.708

Boekwaarde per 31 december 11.750 13.667

Vervoermiddelen

Huurdersinvesteringen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 1.901 1.200

1.901 1.200
Voorziening dubieuze debiteuren - -500

1.901 700

Omzetbelasting

Omzetbelasting - 226

Overige vorderingen

Overige vordering 335 3.309

Geldmiddelen

Rabobank 17.161 46.400
Kas 176 241

17.337 46.641

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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PASSIVA

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.

Eigen
kapitaal

€

Stand per 1 januari 2018 32.135

Stand per 31 december 2018 32.135

2018

€

2017

€

Onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari - -
Onverdeeld resultaat boekjaar -2.991 -11.258

-2.991 -11.258

Stand per 31 december -2.991 -11.258

Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 845 2.568

Omzetbelasting

Omzetbelasting 584 -

Nog te betalen bedragen en vooruitontvangen subsidie

Accountantskosten 750 750
Huisvestingskosten - 3.990
Overige schulden - 25.098

750 29.838

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

Netto-omzet
Opbrengsten

2018

€

2017

€

Netto-omzet

Omzet Koerier, Radio en TV 15.982 13.737
Donaties en giften 6.950 9.600
Subsidies Gemeente Hellendoorn 25.098 33.178

48.030 56.515

Kostprijs van de omzet

Inkopen 3.123 4.474
Overig 7 -

3.130 4.474

Personeelskosten

Lonen en salarissen 4.451 4.677
Overige personeelskosten - 60

4.451 4.737

Lonen en salarissen

Bruto lonen 4.451 4.677

Overige personeelskosten

Reiskosten - 60

- 60

Afschrijvingen

Materiële vaste activa 4.635 5.361

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten

Kantinekosten 1.802 2.866

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 3.731 7.345
Gas 4.230 5.567
Belastingen 268 262
Onderhoud 556 371
Schoonmaak 277 265
Beveiliging 552 1.390
Overige huisvestingskosten 96 -

9.710 15.200

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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2018

€

2017

€

Exploitatiekosten

Huur machines - 1.240
Onderhoud machines - 41
Aanschaf klein materiaal 3.267 2.872

3.267 4.153

Kantoorkosten

kantoorbenodigdheden 23 128
Automatiseringskosten 768 907
Telefoon 1.217 603
Internetkosten 444 335
Porti 23 194
Contributies en abonnementen 9.218 9.972

11.693 12.139

Autokosten

Brandstoffen 77 107
Auto huur 1.975 1.953

2.052 2.060

Verkoopkosten

Reclamekosten 29 29
Representatie (90% aftrekbaar) - 216
Verteringen (90% aftrekbaar) 137 40
Relatiegeschenken 534 302
Incassokosten - 18
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -500 500
Overige verkoopkosten 80 124

280 1.229

Algemene kosten

Accountantskosten 1.864 1.040
Verzekeringen 882 818
Belastingen en heffingen 4.182 5.854
Betalingsverschillen - -1
Opleidingskosten - 500
SWOT 2.250 3.250
Overige algemene kosten 558 349

9.736 11.810

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8 35
Rentelasten en soortgelijke kosten -273 -409

-265 -374

Buitengewoon resultaat

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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Buitengewone lasten

2018

€

2017

€

Buitengewone last - 3.226

Transacties met verbonden partijen

Ondertekening van de jaarrekening
Het vaststellen van de jaarrekening behoort tot de taken van het bestuur van de Stichting.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Nijverdal,  27 juni 2019
Stichting Lokale Omroep Hellendoorn
Namens deze,
 
 
 
A.H.J. Brinker 

Stichting Lokale Omroep Hellendoorn te NIJVERDAL
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