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Geachte Bestuur,
Ingevolge de ontvangen opdracht doen wij u hierbij toekomen de jaarrekening per
31 december 2017 van uw Stichting.
De inhoud van dit rapport is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algemene beschouwingen
Samenstellingsverklaring
Bestuursverslag
Balans per 31 december 2017
Exploitatierekening 2017
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Overige gegevens

Blz.
3 - 4
5
6
7 - 8
9
10
11

Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn en verklaren ons tot het verstrekken van verdere
toelichtingen gaarne bereid.

Hoogachtend,

M.J.M.v.d.Heuvel
Belastingadviseur
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-31. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
OPDRACHT
Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening per 31 december 2017
samengesteld.

ADMINISTRATIE
De administratie is gevoerd met behulp van een computersysteem. Aan de hand van de
gevoerde administratie en verstrekte aanvullende informatie is vervolgens de jaarrekening met
de daarbij gevoegde bijlagen en overzichten samengesteld.

ACTIVITEITEN
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming bestaan in hoofdzaak uit het verzorgen van radioen televisie-uitzendingen in de gemeente Geldrop-Mierlo.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en eventueel voor wat betreft de
materiële vaste activa en voorraden tegen actuele waarde. Tenzij het desbetreffende balanshoofd
anders vermeldt, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar. Winsten worden slechts
genomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd; verliezen en risico's die hun
oorsprong hebben in het boekjaar worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op
het moment van opmaken van de jaarrekening.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS
Materiële vaste activa
De in het bedrijf aangewende duurzame bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd op
aanschaffingswaarde verminderd met de daarover berekende afschrijvingen. De afschrijvingen
zijn gebaseerd op de fiscaal vastgestelde termijn van 5 jaar. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de onderneming.
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-4GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Afschrijvingen
De in de winst- en verliesrekening verwerkte afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn
berekend op basis van 10% op jaarbasis van de aanschafwaarde, conform de fiscale richtlijnen.
De afschrijvingen vinden plaats vanaf het moment van het in gebruik nemen van de activa.

Rentebaten
De rentebaten in de verslagperiode betreffen van derden ontvangen respectievelijk nog te
ontvangen intrest.

Het bestuur van de
Stichting Lokale Omroep
Geldrop - Mierlo
Postbus 75
5660 AB Geldrop

2. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport op bladzijde 7 tot en met 10 opgenomen
jaarrekening 2017 van de Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo, samengesteld aan de
hand van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en
volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze
verantwoordelijk een samenstellingverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren
en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van onze werkzaamheden brengen
met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening, die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in
Titel 9 BW 2.
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M.J.M.v.d.Heuvel
Belastingadviseur

3. BESTUURSVERSLAG

Inleiding
Mede ter voldoening aan het verzoek tot informatie van belanghebbenden brengt het bestuur
hierbij schriftelijk verslag uit over het financieel boekjaar 2017.

Resultaat 2017
Het resultaat over het boekjaar is negatief. Het beleid is er op gericht om bestaande opbrengsten
minimaal te handhaven of nog te verbeteren.

Vermogenspositie
Het eigen vermogen ultimo 2017 is positief.

Ontwikkeling in nabije toekomst
De huidige bedrijfsuitvoering zal in de toekomst voortgezet worden. Investeringsplannen zijn er
op dit moment niet.

Nuenen, 17 mei 2018
Het bestuur,

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Dhr. H.H. Kruize

Dhr. E.H.J.M. Graat

Dhr. J.W.G. Jansen
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4. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

31-12-17
€

31-12-16
€.

0

5.317

0
3
3

0
3
3

0
664
3.000
3.664

0
178
3.500
3.678

3.667

8.998

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris en inrichting

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overlopende activa (rente spaarrekening)

Liquide middelen
Kas
NL53RABO0103.5580.47
NL20RABO3455.8555.55

Totaal activa
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Overlopende passiva
Omzetbelasting

Totaal passiva

31-12-17
€

31-12-16
€.

3.656

8.987

11
0
11

11
0
11

3.667

8.998
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-95. EXPLOITATIEREKENING 2017
(met vergelijkende cijfers 2016)
Begroting
2017

Realisatie
2017
€.

Realisatie
2016
€.

BATEN
Subsidiebaten
-gemeentelijke subsidies

22.174

21.452

21.261

LASTEN
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingslasten op materiële vaste activa
Directe productielasten (programmalasten)
Huisvestingslasten
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)
Algemene lasten
Totaal lasten

0
0
6.039
10.609
0
4.002
1.524
22.174

0
0
5.317
16.243
0
3.920
1.177
26.657

0
0
6.039
15.926
0
3.998
1.153
27.116

Rentelasten en soortgelijke lasten

0

-126

-124

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting
Belastingen
RESULTAAT NA BELASTINGEN

0
0
0

-5.331
0
-5.331

-5.979
0
-5.979
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6. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA
VASTE ACTIVA
€.
.
Materiële vaste activa:
Inventaris

en inrichting:
boekwaarde 1 januari 2017
Investeringen 2017
Afschrijvingen 2017
Boekwaarde 31 december 2017

5.317
0
5.317
5.317
0

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene Reserve 1 januari 2017
Af: exploitatiesaldo 2017 (verlies)
Algemene Reserve 31 december 2017

€.
8.987
-5.331
3.656

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren/kosten (rente /kosten 2017)

11
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8. OVERIGE GEGEVENS

Stichting Lokale Omroep Geldrop - Mierlo
Statutaire zetel te Geldrop-Mierlo
Akte van oprichting : 22-12-2004
Datum vestiging : 29-12-2004
Akte laatste statutenwijziging : 01-02-2010
Doel: het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen in de gemeente Geldrop – Mierlo.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Dhr. H.H. Kruize
Dhr. E.H.J.M. Graat
Dhr. J.W.G. Jansen

Bevoegdheden:

voor allen geldt: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s).

Bestemming resultaat
Vooruitlopend op de goedkeuring van de algemene vergadering is het resultaat over 2017 ten
laste gebracht van de algemene reserve.

Personeel
Er zijn geen werknemers in loondienst van de stichting.

Commissarissen
In onderhavig verslagjaar fungeerden geen commissarissen.

