
Jaarrekening 2016

Stichting Lokale Omroep De Bilt

te De Bilt



INHOUDSOPGAVE Pagina

1. Accountantsrapport
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2

1.2 Algemeen 4

1.3 Resultaatvergelijking 5

2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2016 7

2.2 Staat van baten en lasten over 2016 9

2.3 Toelichting op de jaarrekening 10

2.4 Toelichting op de balans 12

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 15



Stichting Lokale Omroep De Bilt

de heer G. Bakker

Grote Beer 33a

3721 RM  BILTHOVEN

Betreft: jaarrekening 2016

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

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

accountants geldende Standaard 4410, "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  de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 

financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van de stichting.

De jaarrekening 2016 bestaande uit de balans per ultimo 2016, sluitende met tellingen ad € 34.336 en de staat 

van baten en lasten over 2016, sluitende met een positief resultaat ad € 8.200 zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel 

te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 Stichting Lokale Omroep De Bilt.

De jaarrekening van Stichting Lokale Omroep De Bilt te De Bilt is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en 

verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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Groenekan, 28 februari 2017

KiK accountants & belastingadviseurs

J. van Schijndel

Accountant-Administratieconsulent

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen 

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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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1.2  Algemeen

Doelstelling

Bestuur

Personeel

Stichtingsvermogen

Ontvangsten

ANBI Status

Personeel: 40

Bestuur: 2

Allen zijn vrijwilligers en ontvangen in 2016 geen inkomen.

De doelstelling van Stichting Lokale Omroep De Bilt wordt als volgt omschreven:

Deze bestaan in hoofdzaak uit subsidiebijdragen van de Gemeente De Bilt en verkoop van radio-en 

televisiecommercials.

Uit toetsing van de belastingdienst op 14 augustus 2013 is gebleken dat de stichting haar ANBI status ook na 

1 januari 2014 kan blijven handhaven.

- De stichting stelt zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke 

mediaopdracht, door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke, 

culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften die in de gemeente De Bilt leven, en het verrichten van alle 

activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

- Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het 

aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting 

bevorderlijk zijn.

De lokale televisie werd t/m 2010 uitgevoerd door een externe producent, welke daarvoor zelf financieel 

verantwoordelijk was; sinds 1 januari 2011 is de lokale televisie weer in eigen beheer genomen.

De stichting is houder van de zendvergunning, welke lokale televisie verzorgt (Regio TV De Bilt) en lokale 

radio (Roulette FM).

Om de continuïteit van de stichting te waarborgen zal de stichting een kapitaal aanhouden. Dit kapitaal dient 

om het eventueel (volledig) wegvallen van de advertentie-inkomsten te kunnen opvangen gedurende de 

periode van één jaar, financieringsruimte te geven voor de periode dat de jaarlijkse subsidie nog niet 

ontvangen is en de mogelijkheid om bij camaliteiten essentiële apparatuur direct te kunnen vervangen. Dit 

kapitaal zal maximaal € 17.500 bedragen. Mocht het kapitaal van de stichting meer bedragen dan zal het 

bestuur van de stichting met de gemeente in overleg gaan.

Het bestuur wordt gevoerd door:

In 2016 zijn de volgende personen werkzaam voor de stichting:

Vacature (Penningmeester)

S.P.T.B. Huismans (Secretaris)

G.H. Bakker (Voorzitter)
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 38.093 100,0% 38.819 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 7.718 20,3% 7.403 19,1%

Bruto bedrijfsresultaat 30.375 79,7% 31.416 80,9%

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.887 20,7% 7.919 20,4%

Huisvestingskosten 7.466 19,6% 7.205 18,6%

Verkoopkosten 110 0,3% 47 0,1%

Kantoorkosten 1.290 3,4% 1.291 3,3%

Algemene kosten 5.059 13,3% 5.201 13,4%

Diverse lasten 250 0,7% 17.381 44,8%

Som der bedrijfskosten 22.062 58,0% 39.044 100,6%

Bedrijfsresultaat 8.313 21,7% -7.628 -19,7%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23 0,1% 46 0,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -136 -0,4% -136 -0,4%

Som der financiële baten en lasten -113 -0,3% -90 -0,3%

Resultaat 8.200 21,4% -7.718 -20,0%

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

20152016
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2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Radio apparatuur 1.103 5.677

Televisie apparatuur 5.705 9.017

6.808 14.694

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 2.408 1.576

Overlopende activa 23 46

2.431 1.622

Liquide middelen 25.097 3.420

Totaal activazijde 34.336 19.736

31 december 2016 31 december 2015
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2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen -261 -8.461

-261 -8.461

Voorzieningen 
Overige voorzieningen 6.807 26.221

6.807 26.221

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 0 250

Belastingen 452 502

Overlopende passiva 27.338 1.224

27.790 1.976

Totaal passivazijde 34.336 19.736

31 december 2016 31 december 2015
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2.2  Staat van baten en lasten over 2016

€ € € €

Netto-omzet 38.093 38.819

Inkoopwaarde van de omzet 7.718 7.403

Bruto bedrijfsresultaat 30.375 31.416

Afschrijvingen 7.887 7.919

Overige bedrijfskosten 14.175 31.125

Som der bedrijfskosten 22.062 39.044

Bedrijfsresultaat 8.313 -7.628

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23 46

Rentelasten en soortgelijke kosten -136 -136

Som der financiële baten en lasten -113 -90

Resultaat 8.200 -7.718

2016 2015
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Radio apparatuur 20 %

TV apparatuur 20 %

Tweedehands apparatuur 33 %

Vorderingen

Stichting Lokale Omroep De Bilt, statutair gevestigd te De Bilt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 41183184.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de fiscale geaccepteerde (regels omtrent) afschrijvingen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Grote Beer 33a te Bilthoven.

De activiteiten van Stichting Lokale Omroep De Bilt, statutair gevestigd te De Bilt, bestaan voornamelijk uit:

- De stichting stelt zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke 

mediaopdracht, door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke, 

culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften die in de gemeente De Bilt leven, en het verrichten van alle 

activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

- Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het 

aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting 

bevorderlijk zijn.

Afschrijvingspercentages:

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald 

als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde goederen, prestaties en verrichte diensten 

enerzijds, en anderzijds de kosten en anderen lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen

De voorziening omzetbelasting is gevormd naar aanleiding van een in 2014 door de Belastingdienst 

ingestelde controle op de omzetbelasting uitgevoerd over de periode 2009 - 2013. Hieruit is gebleken dat de 

stichting de in rekening gebrachte omzetbelasting niet geheel kan terug vorderen maar in verhouding van de 

belaste en ombelaste omzet.  In verband met overleg met de belastingdienst is deze voorziening gevormd.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Het egalisatiefonds is gevormd ter financiering van toekomstige afschrijvingen op materiele vaste activa te 

weten, radioapparatuur, straalverbinding en tv-apparatuur. Dit fonds neemt toe met het bedrag aan jaarlijkse 

investeringen en neemt af met het bedrag aan jaarlijkse afschrijvingen op deze vaste activa.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 

verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen 

onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op 

investeringen.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Radio 

apparatuur

TV apparatuur Totaal 2016

€ € €

Aanschafwaarde 44.310 19.562 63.872

Cumulatieve afschrijvingen -38.633 -10.544 -49.177

Boekwaarde per 1 januari 2016 5.677 9.018 14.695

Afschrijvingen -4.574 -3.313 -7.887

Mutaties 2016 -4.574 -3.313 -7.887

Aanschafwaarde 44.310 19.562 63.872

Cumulatieve afschrijvingen -43.207 -13.857 -57.064

Boekwaarde per 31 december 2016 1.103 5.705 6.808

31-12-2016 31-12-2015

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 2.408 1.576

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overlopende activa

Te ontvangen rente 23 46

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant 1.097 3.420

Rabobank bedrijfsspaarrekening 24.000 0
25.097 3.420
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2.4  Toelichting op de balans

31-12-2016 31-12-2015

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari -8.461 -743

Resultaat boekjaar 8.200 -7.718

Stand per 31 december -261 -8.461

Overige voorzieningen
Voorziening omzetbelasting 0 11.527

Egalisatiefonds vaste activa 6.807 14.694
6.807 26.221

Voorziening omzetbelasting

Stand per 1 januari 11.527 0

Dotatie 0 11.527

Betaalde afkoop -9.000 0

Vrijval -2.527 0

Stand per 31 december 0 11.527

Egalisatiefonds vaste activa

Stand per 1 januari 14.694 22.612

Onttrekking -7.887 -7.918

Stand per 31 december 6.807 14.694

Het egalisatiefonds is gevormd ter financiering van toekomstige afschrijvingen op materiele vaste activa te 

weten, radioapparatuur, straalverbinding en tv-apparatuur. Dit fonds neemt toe met het bedrag aan jaarlijkse 

investeringen en neemt af met het bedrag aan jaarlijkse afschrijvingen op deze vaste activa.

In 2014 heeft de Belastingdienst een controle op de omzetbelasting uitgevoerd over de periode 2009 - 2013. 

Hieruit is gebleken dat de stichting de in rekening gebrachte omzetbelasting niet geheel kan terug vorderen 

maar in verhouding van de belaste en ombelaste omzet. Inmiddels is de naheffingsaanslag 2009 betaald en 

zijn de naheffingsaanslagen 2010 t/m 2013 ontvangen. In verband met overleg met de belastingdienst is deze 

voorziening gevormd. In 2016 is er een voorstel aan de belastingdienst gedaan ad € 9.000 en verzocht om 

kwijtschelding van de resterende belastingschuld. Op 27 december is dit door de belastingdienst akkoord 

bevonden en op 29 december 2016 is het verschuldigde bedrag betaald.
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2.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 0 250

Belastingen

Omzetbelasting 452 502

Overlopende passiva
Accountantskosten 1.150 1.224

Vooruit ontvangen subsidie 2017 26.188 0
27.338 1.224

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Met SSW is een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van het pand Grote Beer 33a te Bilthoven. Deze 

overeenkomst kent een opzegtermijn van een maand. De huur bedraagt thans € 309,20 per maand.
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Baten
Subsidie bijdrage Gemeente De Bilt 23.583 26.305

Aanvullende subsidie bijdrage Gemeente De Bilt 2.379 0

Reclame ontvangsten 4.244 4.570

Ontvangen giften 0 25

Vrijgekomen uit egalisatiefonds vaste activa 7.887 7.919
38.093 38.819

Directe lasten
Digitale verbinding studio met Ziggo 2.100 2.729

Diverse radio kosten 1.644 1.436

Diverse TV kosten 1.314 1.028

Diverse website kosten 1.669 1.036

Novum nieuws 991 1.174
7.718 7.403

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.887 7.919

Afschrijvingen materiële vaste activa

Radio apparatuur 4.574 4.606

TV Apparatuur 3.313 3.313
7.887 7.919

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 7.466 7.205

Verkoopkosten 110 47

Kantoorkosten 1.290 1.291

Algemene kosten 5.059 5.201

Belastingen algemeen 250 17.381
14.175 31.125
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente Rabo bedrijfsspaarrekening 23 46

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 136 136
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