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Geachte heren,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELUNGSVERKLARING

Opdracht
De jaarrekening van Vereniging Urk FM te Urk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekeningover

2014 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Vereniging Urk FM.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410H, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van

deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.
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2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens
De activiteiten van Vereniging Urk FM bestaan voornamelijk uit het uitoefenen van een lokale omroep te
Urk, alles in de ruimste zin van het woord.

2.2 Bestuur
De samenstelling van het bestuur luidt per 17-2-2015 als volgt:

Voorzitter : de heer C. van den Berg
Tweede voorzitter : de heer R.P. Roskamp
Penningmeester : de heer L.J. Koster

2.3 Oprichting stichting
De vereniging is per 27 januari 1999 opgericht voor onbepaalde tijd. Zij draagt de naam Vereniging Urk EM
en is gevestigd te Urk.

2.4 Inschrijving Kamer van Koophandel
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
39069361.
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Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere gewenste
toelichtingen en adviezen zijn wij uiteraard steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,
Profinis Accountants BV
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na verwerking van het verlies)

31 december 2014 31 december 2013

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

ImmatriI viçtp irtiv

Website 3.309 3.264

MteriiI vçte rtivi

Inventaris 19.667 24.726

22.976 27.990

VLOTENDE ACTIVA

Vnrdringen
Debiteuren 627
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 553
Overlopende activa 1.027 1.309

1.027 2.489

1 igiiiH miHdln 5.897 5.787

6.924 8.276

Totaal activa 29.900 36.266
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31 december 2014 31 december 2013

€ € € €

PASS IVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves 20.335 27.074

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 5.715 2.080
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 867 -

Overlopende passiva 2.983 7.112

9.565 9.192

Totaal passiva 29.900 36.266
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie Realisatie
2014 2013

€ €
Baten

Opbrengsten 29.010 23.456

Lasten

Beheer en administratie

Afschrijvingen 11.059 12.244
Overige bedrijfslasten 24.617 18.668
Financiële baten en lasten 74 82

35.750 30.994

Saldo -6.740 -7.538

Resultaatbestemming

Overige reserves -6.740 -7.538
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2014

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2014 2013

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -6.666 -7.456
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 11.059 12.244

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 1.462 -224
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 373 773

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.228 5.337

Rentelasten -74 -82

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.154 5.255

Kasstroom uit i nvesteri ngsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa -838 -3.525
Investeringen in materiële vaste activa -5.207 -9.280

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.045 -12.805

Mutatie liquide middelen 109 7.550
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DEJAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de
balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van
elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Afchrijving

%

Website 20

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
Afsrhrijving

%

Inventaris 20

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

Schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

GRON DSL4GEN VOOR RESULTAATBEPAUNG

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

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten 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.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgingsprijs respectievelijk de lasten van onderzoek en ontwikkeling.
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, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan
kredieti nste 1 Ii nge n.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

ImmitriIe vst rtiv

Website

€

Boekwaarde per 1januari2014
Verkrijgingsprijs 3.525
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -261

3.264

Mutaties
Investeringen 838
Afschrijvingen -793

45

Boekwaarde per 31 december 2014
Verkrijgingsprijs 4.363
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -1.054

3.309
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MiteriTp vte rtiv

Inventaris

€

Boekwaarde per 1januari2014
Aanschaffingswaarde 92.444
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -67.718

24.726

Mutaties
Investeringen 5.207
Afschrijvingen -10.266

-5.059

Boekwaarde per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde 97.651
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -77.984

Boekwaarde per 31 december 2014 19.667
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VLOTENDE ACTIVA

Vnrdringn

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Debiteuren

Debiteuren
- 627

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
- 553

Overlopende activa

Verzekeringen
- 282

Contributies en abonnementen 27 27
Nog te ontvangen donateurs 1.000 1.000

Totaal 1.027 1.309

Liguid middln

Rabobank 1.428 649
SNS Bank 4.469 5.138

Totaal 5.897 5.787

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vereniging.
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen van de vereniging bestaat uit cumulatieve resultaten van de vereniging. Daar in de
statuten niets is bepaald over de verdeling van het resultaat van de vereniging, worden deze ondergebracht
in een Algemene Reserverekening.

2014 2013

€ €

flverig rpçprvpç

Stand per 1 januari 27.075 34.612
Resultaatbestemming boekjaar -6.740 7.538

Stand per 31 december 20.335 27.074

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Creditpiirpn

Crediteuren 5.715 2.080

Rebtingen pn prmieç çnciplp vPr7ekeringn

Omzetbelasting 867 -

OvrlopnHe psiva

Accountantskosten 2.600 1.000
Rente- en bankkosten 16 23
Vooruit ontvangen bedragen - 3.874
Huur server 300 1.870
Nog te betalen kosten 67 345

Totaal 2.983 7.112
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie Realisatie
2014 2013

€ €
Opbrengsten

Ontvangen donaties (mci. particulieren) 4.978 4.765
Subsidie Gemeente Urk 8.972 7.132
Opbrengst acties 15.060 11.559

Totaal 29.010 23.456

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa 793 261
Materiële vaste activa 10.266 11.983

Totaal 11.059 12.244

Afrhrijvingn immteriil vpste rtiv

Website 793 261

Afschrijvingen mtpril vçte rtiv

inventaris 10.266 11.983

10.266 11.983
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Realisatie Realisatie
2014 2013

€ €
Overige bedrijfsiasten

Kantoorlasten 282 -

Verkooplasten 26
Algemene lasten 24.309 18.668

Totaal 24.617 18.668

K ntno rI çp n

Verzekering 282 -

Verknnplatn

Weggevers 26 -

Algmne lpsten

Huur kantoorruimte 5.327 1.887
Accountantslasten 1.600 1.600
Verzekeringen 29 282
Vergunningen lokale omroep (Olon, Buma Stemra) 1.294 1.468
Contributies en abonnementen 2.575 1.151
Energie 1.210 2.913
Onkostenvergoedingen 236 244
Vergaderkosten en consumpties 1.221 646
Telefoonkosten 2.129 1.796
Reclamekosten 196 481

Studio en audio materiaal 5.261 2.771
Huur server 1.200 1.200

Overige algemene lasten 2.031 2.229

Totaal 24.309 18.668

n rrrtglijke bten

Bank- en rentekosten 69 82
Overige rentelasten 5 -

Totaal 74 82
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OVERiGE GEGEVENS

1 Deskundigenonderzoek
Door de stichting is geen opdracht verstrekt voor een deskundigenonderzoek, zoals vermeld in artikel 2:393
lid 1 BW.
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2 GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

Bedrag waarover
omzetbelasting wordt

berekend Omzetbelasting

€ € € €

Door u verrichte binnenlandse
leveringen/diensten

Omzet belast met 0% of niet bij u belast 29.010

Voorbelasting 3.410

-3.410

Afdrachten

Eerste kwartaal -887
Tweede kwartaal -1.160
Derde kwartaal -1.759
Vierde kwartaal -1.281

-5.087

Totaal te betalen 1.677
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