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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van:
Stichting Omroep Venlo
Nedinscoplein 9
5912AP Venlo

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Omroep Venlo te Venlo gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en 
de exploitatierekening over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat 
getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuurs- 
en jaarverslag, beide in overeenstemming met het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen, 
zoals opgesteld door het Commissariaat voor de Media.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in 
artikel 11, tweede lid van de Mediaregeling 2008. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol Publieke Lokale Media-instellingen van het 
Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang 
bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 
opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur 
van de instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 
oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Omroep Venlo per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de belangen inzake 
de jaarrekening van het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op pagina 13 in de toelichting op de balans, waarin uiteengezet is dat de stichting een negatief eigen 
vermogen heeft van ad euro -176.033,- per 31 december 2017. Het negatief eigen vermogen duidt op het bestaan van 
onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling 
van de stichting. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder melden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Venlo, 25 april 2018

Full Account BV

M.J.J. Alsters
Accountant-Administratieconsulent
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Resultaat-analyse

Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2017 en 2016 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een 
percentage van de omzet, het volgende beeld:

20162017
%€%€

Netto omzet 100,01.007.753100,0855.972
Inkoopwaarde omzet 3,535.4561,19.617

Brutomarge 96,5972.29798,9846.355

Lonen en salarissen 35,1353.45043,4371.198
Sociale lasten 9,797.56110,388.575
Pensioenlasten 0,99.3710,86.719
Afschrijvingen 10,6106.5619,177.913
Overige personeelskosten 6,666.1101,412.143
Huisvestingskosten 7,878.8398,169.622
Productiekosten 9,394.18913,9118.622
Kantoorkosten 2,626.5663,025.820
Autokosten 2,525.2593,328.457
Verkoopkosten 2,222.5453,227.663
Algemene kosten 2,726.853-3,1-26.666

Som der kosten 90,0907.30493,5800.066

Bedrijfsresultaat 6,464.9935,446.289

Financiële baten en lasten -1,6-15.728-1,6-13.536

Resultaat 4,949.2653,832.753

Toelichting brutomarge

Het bruto-winstpercentage is in 2017 met 2,4% gestegen.
De ontwikkeling van de brutomarge over 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:

€

Lagere brutomarge als gevolg van omzet daling 151.781
Hogere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde daling 25.839

Lagere brutomarge 125.942

Toelichting resultaat uit bedrijfsuitoefening

De bedrijfskosten in het boekjaar 2017 zijn in totaliteit met € 107.238,- afgenomen ten opzichte van 2016.
De ontwikkeling van het resultaat uit bedrijfsuitoefening over 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:

€

Resultaat uit bedrijfsuitoefening gunstiger door:

Lagere sociale lasten 8.986
Lagere afschrijvingskosten 28.648
Lagere overige personeelskosten 53.967
Lagere huisvestingskosten 9.217
Lagere kantoorkosten 746
Lagere algemene kosten 53.519
Lagere overige kosten 2.652
Hogere financiële baten en lasten 2.192

159.927

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.

€

Resultaat uit bedrijfsuitoefening ongunstiger door:

Lagere brutomarge 125.942
Hogere lonen en salarissen 17.748
Hogere exploitatiekosten 24.433
Hogere vervoerskosten 3.198
Hogere verkoopkosten 5.118

176.439

Lager resultaat uit bedrijfsuitoefening 16.512
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Financiële positie

In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van uw onderneming. Opgemerkt dient te worden dat de 
omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan 
afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2017 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 
2016:

31-12-201631-12-2017
%€%€

ACTIVA

Vaste activa 82274.36773196.561
Vorderingen en overlopende activa 1758.0712773.904
Liquide middelen 060000

100333.038100270.465

PASSIVA

Eigen vermogen -47-156.070-65-176.033
Langlopende schulden 72238.36674201.383
Kortlopende schulden en overlopende passiva 75250.74291245.115

100333.038100270.465

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt 
verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal geeft een beeld omtrent 
de liquide positie over één jaar.

Mutatie20162017
€€€

Vorderingen en overlopende activa 15.83358.07173.904
Liquide middelen -6006000

Vlottende activa 15.23358.67173.904

Af: kortlopende schulden en overlopende passiva -5.627250.742245.115

Netto werkkapitaal 20.860-192.071-171.211

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het 
eigen vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. De gewenste (minimale) 
hoogte van deze solvabiliteit, hangt af van de aard van de onderneming.

Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht 
worden verkregen in de solvabiliteit van de onderneming.

20162017

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen -0,32-0,39
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen -0,47-0,65

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een onderneming 
aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht 
worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.

20162017

Quick ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) /  kortlopende schulden 0,230,30

Current ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 0,230,30
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Rentabiliteit

De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd 
vermogen. 
De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) bestaat uit een rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen en 
een vergoeding voor het nemen van risico's (ondernemersrisico). Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht 
worden verkregen in de rentabiliteit van het eigen vermogen en het vreemd vermogen in de onderneming.

20162017

Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen 0,030,03
Resultaat na belastingen / gemiddeld eigen vermogen -0,27-0,20
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JAARSTUKKEN 2017
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JAARREKENING
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Balans (na resultaatbestemming)

31-12-201631-12-2017
€€

 Vaste activa

Materiële vaste activa
Machines en installaties 78.61457.392
Inventaris 195.753139.169

274.367196.561

 Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Op handelsdebiteuren 35.47842.364
Vorderingen en overlopende activa 22.59331.540

58.07173.904

Liquide middelen 6000

ACTIVA 333.038270.465
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Balans (na resultaatbestemming)

31-12-201631-12-2017
€€

Eigen vermogen 

Stichtingskapitaal 4545
Bestemmingsreserve 77.33324.617
Overige reserves -233.448-200.695

-156.070-176.033

Langlopende schulden
Langlopende schulden 238.366201.383

238.366201.383

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopend deel leningen 36.98336.983
Schulden aan kredietinstellingen 36.28428.033
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 40.75039.036
Belastingen en premies sociale verzekeringen 14.32324.612
Overige schulden en overlopende passiva 122.402116.451

250.742245.115

PASSIVA 333.038270.465
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Exploitatierekening

20162017
€€

Bruto-exploitatieresultaat

Totaal omzet 1.007.753855.972
Totaal inkoopwaarde omzet 35.4569.617

Brutomarge 972.297846.355

Lasten

Lonen en salarissen 353.450371.198
Sociale lasten 97.56188.575
Pensioenlasten 9.3716.719
Afschrijvingen 106.56177.913
Overige personeelskosten 66.11012.143
Huisvestingskosten 78.83969.622
Productiekosten 94.189118.622
Kantoorkosten 26.56625.820
Autokosten 25.25928.457
Verkoopkosten 22.54527.663
Algemene kosten 26.853-26.666

Som der lasten 907.304800.066

Exploitatieresultaat 64.99346.289

Financiële baten en lasten -15.728-13.536

Exploitatiesaldo 49.26532.753
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Algemene toelichting

ACTIVITEITEN

De actviteiten van de stichting bestaan uit het verzorgen van een lokale media-instelling (televisie, radio, beeldkrant en 
website).

Bestuur

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door de heer E.H.L. Cuijpers.

Op 23 juni 2016 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij de heer E.H.L. Cuijpers bestuurder-directeur is geworden.

Verder is er een Raad van Toezicht gevormd bestaande uit de onderstaande leden:

- de heer A.A. van den Brand (voorzitter);
- de heer E.G.T. Hanssen (secretaris);
- mevrouw S.C.M. Hoeijmakers;
- de heer P.H.J.P. Vaes;
- de heer M.J.G.M. Verdellen;

Als adviseur mediatechniek fungeert de heer C. Görtjens.

Het programmabeleidbepalend orgaan

Het programmabeleidbepalend orgaan bestaat op balansdatum uit:

- M. Moonen (voorzitter, v.a. 01-01-2018);
- C. de Haan (voorzitter, onderwijs en educatie tot 31-12-2017);
- D. Rutten (onderwijs en educatie v.a. 01-01-2018);
- W. Lamers (cultuur en kunst tot 31-12-2017);
- M. Arts (cultuur en kunst, v.a. 01-01-2018);
- T. Giesen (werknemers);
- M. Brockmann (werkgevers/ondernemers);
- Z. Bouders (etnische en culturele minderheden);
- J. Kempen (kerkgenootschappen en senioren);
- G. van Rosmalen (sport, v.a. 01-01-2018);
- J. Cortooms (jeugd en jongerenwerk);
- G. Spee (zorg en welzijn);
- B. Born (studenten, v.a. 01-01-2018).

CONTINUÏTEITSVERONDERSTELLING

Het eigen vermogen van Stichting Omroep Venlo bedraagt per 31 december 2017 EUR -176.033.
Financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende en langlopende schulden, waaronder verstrekte leningen van banken 
en gemeente.

De continuïteit van de onderneming hangt in hoge mate af van de bereidheid van de financierders om de vorenvermelde 
financieringen te continueren, hetgeen voorhands het geval is. De stichting heeft een turnaround plan opgesteld om ervoor te 
zorgen dat er vanaf 1 januari 2016 weer sprake is van een sluitende exploitatie. In de jaren 2016 en 2017 is de begroting van 
het turnaround plan grotendeels gerealiseerd. Tevens is de verwachting dat de cash-flow over het boekjaar 2018 zich positief 
zal ontwikkelen.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatpepaling zijn dan ook gebaseerd op 
de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De 
jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de 
schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te 
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het 
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat 
met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

Regelgeving
In februari 2009 is het Handboek Financiële Verantwoording Publieke en Lokale Media-instellingen vastgesteld. Vanaf het 
boekjaar 2010 is een lokale media-instelling verplicht dit handboek toe te passen.

Rubriceringen
In het verslagjaar hebben een aantal herrubriceringen plaatsgevonden. Deze herrubriceringen hebben geen gevolgen voor de 
balans en/of de exploitatie.

PENSIOENREGELINGEN

De pensioenregeling die bij Stichting Omroep Venlo van toepassing is, is gebaseerd op de middelloonregeling. Hierbij wordt de 
verschuldigde premie gedeeltelijk ingehouden bij de werknemers.  De gestorte premies worden belegd en zo wordt per 
werknemer een eindkapitaal opgebouwd dat naar wens van werknemer uitgekeerd kan worden of een lijfrente van kan 
worden gekocht (na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd).

 
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. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. Voor gebouwen wordt afgeschreven tot de bodemwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reëele 
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de ontvangsten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen 
volledig ter vrije beschikking.

Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te 
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te 
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Subsidies
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Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarvan de gesubsidieerde uitgaven 
komen.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de 
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de 
kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en 
diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke 
en van over de omzet geheven belastingen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelskosten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening. 

Stichting Omroep Venlo heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
De premies worden verantwoord als sociale last zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële en 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.
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Toelichting op de balans

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2017 nader toegelicht:

Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2017 zijn hieronder samengevat:

TotaalInventarisMachines en 
installaties

€€€

Aanschafwaarde 689.504414.879274.625
Cumulatieve afschrijving -415.137-219.126-196.011

Boekwaarde per 1 januari 274.367195.75378.614

Investeringen 8848840
Afschrijvingen -78.690-57.468-21.222

Mutaties 2017 -77.806-56.584-21.222

Aanschafwaarde 690.388415.763274.625
Cumulatieve afschrijving -493.827-276.594-217.233

Boekwaarde per 31 december 196.561139.16957.392

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:

- Machines en installaties 7,00 % t/m 20,00 %

- Inventaris 7,00 % t/m 20,00 %
 
Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 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.

Onder de kortlopende vorderingen bevinden zich, evenals op 31 december 2016, geen posten met een overeengekomen 
looptijd die langer is dan 1 jaar.

Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Er is een voorziening van € 385 
opgenomen.

31-12-201631-12-2017
€€

 Handelsdebiteuren

Totaal debiteuren 37.73842.749
Dubieuze debiteuren (-) 2.260385

35.47842.364

 Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 22.59331.540

22.59331.540



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stichting Omroep Venlo, Venlo

controleverklaring afgegeven- 17 -

Liquide middelen

Liquide middelen, toelichting

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de onderneming.

31-12-201631-12-2017
€€

 Liquide middelen

Kruisposten 6000

6000
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Eigen vermogen

Het verloop van het kapitaal van de onderneming wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:
 
Het stichtingskapitaal bedraagt € 45.

 
Bestemmingsreserve

31-12-201631-12-2017
€€

Stand per 1 januari 77.33377.333
Mutatie boekjaar 0-52.716

77.33324.617

Toelichting bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is als volgt te specificeren:

- bestemmingsreserve opleidingen € 10.000
- bestemmingsreserve vervanging TV € 14.617

Overige reserves

31-12-201631-12-2017
€€

Stand per 1 januari -282.713-233.448
Resultaat boekjaar 49.26532.753

Stand per 31 december -233.448-200.695

Langlopende schulden

De mutaties in de langlopende schulden in het boekjaar 2017 zijn hierna samengevat opgenomen:

TotaalLening
Raboank

1033901253

Lening BNG
4091471

€€€

Oorspronkelijke hoofdsom 459.579210.000249.579
Cumulatieve aflossingen -254.230-94.500-159.730

Stand 1 januari 205.349115.50089.849

Aflossingen -36.983-27.000-9.983

Stand 31 december 168.36688.50079.866
Kortlopend deel 36.98327.0009.983

Boekwaarde 31 december 131.38361.50069.883

Middellang deel 131.38361.50069.883

Lening BNG 4091471

Deze lening in hoofdsom groot ad € 249.579 is aangegaan op 1 november 2000 ter financiering van inventaris en 
werkkapitaal. Aflossing dient te geschieden in 25 jaarlijkse termijnen groot € 9.983 steeds te voldoen per 31 oktober van 
ieder jaar, te beginnen vanaf het jaar 2001.  
 
Het jaarlijkse rentepercentage over deze lening bedraagt 4,00 %.
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Lening Raboank 1033901253

Deze lening in hoofdsom groot ad € 210.000 is aangegaan op 8 november 2013 ter financiering van de investeringen in het 
Nedinscogebouw. Aflossing dient te geschieden in 96 maandelijkse termijnen van € 2.250, te beginnen vanaf 1 augustus 
2013. 
 
Het jaarlijkse rentepercentage over deze lening bedraagt 3,60 %.
De gestelde zekerheden voor deze lening zijn:

- 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en transportmiddelen;
- 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige 
rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep;
- negatieve pledge en pari passu.
  

Lening
Gemeente

Venlo
€

Overig langlopend vreemd vermogen

Oorspronkelijke hoofdsom 70.000

Stand 1 januari 70.000

Boekwaarde 31 december 70.000

Langlopend deel 70.000

Lening Gemeente Venlo

Deze lening in hoofdsom groot ad € 70.000 is aangegaan op 30 juli 2014 ter financiering van de bedrijfsuitvoering. Aflossing 
dient te geschieden in één termijn, te voldoen op 30 juli 2019. Aanvullende voorwaarde is dat er per 1 januari 2016 een 
sluitende exploitatie wordt bereikt.
 
 
Het jaarlijkse rentepercentage over deze lening bedraagt 4,00 %.
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Kortlopende schulden en overlopende passiva

Rekening courant bank

Door de bankier is een kredietfaciliteit verstrekt van € 75.000. 

Kortlopende schulden, toelichting

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2016, geen posten met een overeengekomen looptijd 
die langer is dan 1 jaar.

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

 
 
 
  

31-12-201631-12-2017
€€

 Kortlopend deel leningen

Schulden aan kredietinstellingen 36.98336.983

36.98336.983

Schulden aan kredietinstellingen

Rekening-courant bank 36.28428.033

36.28428.033

 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 40.75039.036

40.75039.036

 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te betalen omzetbelasting 3.29111.965
Te betalen loonheffing en premies SV 11.03212.647

14.32324.612

 Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen vakantiegeld 16.12920.927
Kruisposten 01.844
Bankkosten 4250
Verplichting huurachterstand 43.67837.679
Overlopende passiva 62.17056.001

122.402116.451
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De vennootschap is een huurverplichting aangegaan voor de huur van een studio gelegen aan Nedinscoplein 7 en bedraagt 
circa € 40.000 per jaar. De overeenkomst is aangegaan op 1 januari 2016 en heeft een looptijd van 5 jaar en zal aansluitend 
worden voortgezet voor een periode van 5 jaar.

Verder is er een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een kopieerapparaat. De jaarlijkse verplichting bedraagt 
circa € 300.

 
Operationele lease verplichtingen, toelichting

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen in totaal circa € 20.000. Het betref 
de lease van een Seat Ibiza (eindigt op 29-07-2020), Volkswagen Tiguan (eindigt op 14-07-2019} en Volkswagen Caddy 
(eindigt op 30-08-2018).

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stichting Omroep Venlo, Venlo

controleverklaring afgegeven- 22 -

Toelichting op de exploitatierekening 

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2017 nader toegelicht:

20162017
€€

Totaal omzet

TV-commercials 225.806212.675
Radio-commercials 26.83625.761
Donaties 19.60122.583
Subsidies 452.756260.849
Programmasponsoring 212.436208.591
Omzet techniek en materiaal 3.1658.904
Omzet nevenactiviteiten 4.8933.750
Omzet beeldkrant 25.64425.474
Omzet internet 11.87229.179
Omzet doorverhuur 5.09910.492
Opbrengsten bartering 19.61844.686
Overige opbrengsten 273.028

1.007.753855.972

Inkoopwaarde

Productieskosten TV-reclame 25.8233.566
Kosten doorplaatsing 9.6336.051

35.4569.617

Lonen en salarissen

Brutolonen personeel 381.617360.307
Reservering vakantiegeld -3.9834.798
Ontvangen ziekengeld -24.1846.093

353.450371.198

Sociale lasten

Sociale werkgeverslasten personeel 84.03375.890
Ziekteverzekering 13.52812.685

97.56188.575

Pensioenlasten

Pensioenpremies personeel 9.3716.719

9.3716.719

Afschrijvingen

Afschrijving machines en installaties 21.72421.222
Afschrijving inventaris 84.83757.468
Boekverschillen 0-777

106.56177.913

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.
20162017

€€

Overige personeelskosten

Bedrijfskleding en persoonlijke verzorging 3.3603.360
Ingehuurd personeel 51.0000
Kantinekosten 1.425874
Kosten arbodiensten 1.401259
Onkostenvergoeding 1160
Opleidingskosten 1.417524
Reiskosten 1.9911.982
Vergoedingen 1.9363.248
Overige personeelskosten 3.4641.896

66.11012.143

Huisvestingskosten

Huurkosten huisvesting 45.83643.050
Onderhoud/reparaties gebouwen 2.2323.438
Energieverbruik 17.15716.541
Zakelijke lasten huisvesting 1.1181.148
Schoonmaakkosten 6.9295.445
Overige kosten huisvesting 5.5670

78.83969.622

Productiekosten

Kleine inventaris 1.437314
Huur / lease machines & installaties 0300
Onderhoud machines & installaties 1.4883.524
Kosten radio 1.4902.567
Buma Stemra 4.5815.242
Kosten productie op lokatie 85.193106.675

94.189118.622

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 11885
Telefoonkosten 3.6793.620
Porti, verzendkosten etc. 17021
Drukwerk 5.025544
Automatiseringskosten 7.6285.767
Contributies en abonnementen 9.94615.783

26.56625.820

Autokosten

Operational lease / huur auto's 19.10021.542
Brandstofkosten 6.1596.915

25.25928.457

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.
20162017

€€

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1320
Representatiekosten 12.83521.048
Kosten digitale televisie 8.4908.490
Kosten dubieuze debiteuren 1.088-1.875

22.54527.663

Algemene kosten

Accountantskosten 6.3467.500
Administratiekosten 03
Diverse verzekeringen 13.05612.538
Vrijval bartering meubilair HME -13.054-10.949
Mutatie bestemmingsreserve 0-52.716
Niet aftrekbare btw 27.73716.179
Overige algemene kosten -7.232811
Bijzondere baten en lasten 0-32

26.853-26.666

Financiële baten en lasten

 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 1.6212.506
Koersverschillen - Betalingsverschillen e.d. 0-45
Rentelasten lang vreemd vermogen 14.04011.075
Rente belastingdienst 670

15.72813.536
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Overige toelichtingen

Overige toelichtingen

Werknemers

Het gemiddeld aantal medewerkers dat in Nederland werkzaam was, berekend op fulltime basis bedroeg 10 (2016: 10).

Ondertekening bestuurder en Raad van Toezicht voor akkoord

Venlo, 25 april 2018

A.A. van den Brand
Commissaris
 

E.GT.  Hanssen
Commissaris
 

S.C.M. Hoeijmakers
Commissaris
 

P.H.J.P. Vaes M.J.G.M. Verdellen E.H.L. Cuijpers
Commissaris Commissaris Bestuurder

De opgemaakte jaarrekening is vastgesteld op ............................
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OVERIGE GEGEVENS 
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Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2017 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de overige reserves: € 32.753,-

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.


