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JAARREKENING

Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen februari 2009

I. Jaarrekening / Balans 2018

ACTIVA 2018 2017 PASSIVA 2018 2017

VASTE ACTIVA VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa Eigen vermogen

Bedrijfsgebouwen en terreinen -                       -                       Risicoreserve -                       -                       

Machines en installaties -                       -                       Bestemmingsreserve -                       -                       

Inventaris en inrichting 1.620                   123                      Algemene reserve 12.910-                 25.595-                 

Andere vaste bedrijfsmiddelen -                       -                       (Onverdeeld winstsaldo of verliessaldo) -                       -                       

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op 

materiële vaste activa -                       -                       

Totaal eigen vermogen

12.910-                 25.595-                 

Totaal materiële vaste activa 1.620                   123                      Voorzieningen

Voorziening (1) -                       -                       

Financiële vaste activa Voorziening (2) -                       -                       

Deelnemingen -                       -                       Totaal voorzieningen -                       -                       

Vordering op deelnemingen -                       -                       

Overige effecten -                       -                       LANGLOPENDE SCHULDEN

Totaal financiële vaste activa -                       -                       Schulden aan deelnemingen -                       -                       

Schulden aan kredietinstellingen 17.506                 19.006                 

Schulden inzake pensioen -                       -                       

VLOTTENDE ACTIVA Belastingen en premies sociale verzekeringen -                       -                       

Overige schulden -                       -                       

Voorraden -                       -                       Totaal langlopende schulden 17.506                 19.006                 

Totaal voorraden -                       -                       

Vorderingen en overlopende activa KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelsdebiteuren 2.856                   3.557                   Schulden aan deelnemingen -                       -                       

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.029                   4.184                   Schulden aan kredietinstellingen -                       -                       

Overige vorderingen -                       -                       Schulden aan leveranciers 3.397                   13.441                 

Overlopende activa -                       -                       Belastingen en premies sociale verzekeringen -                       -                       

Totaal vorderingen en overlopende activa 5.885                   7.741                   Overige schulden -                       -                       

Overlopende passiva 1.000                   1.000                   

Totaal kortlopende schulden 4.397                   14.441                 

Liquide middelen

Bank/kas 1.488                   12-                        

Totaal liquide middelen 1.488                   12-                        

TOTAAL ACTIVA 8.993                   7.852                   TOTAAL PASSIVA 8.993                   7.852                   

Controle berekening Toelichting

Totaal debet 8.993                   7.852                   

Totaal credit 8.993                   7.852                   

Verschil -                       -                       

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

Onverdeeld winstsaldo of verliessaldo: Een verliessaldo dient u aan te geven met een negatief 

bedrag.

Voorzieningen: Indien meerdere voorzieningen, dient u deze afzonderlijk te specificeren (middels 

een korte omschrijving en het bedrag).

Bedragen x € 1 Bedragen x € 1



JAARREKENING

Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen februari 2009

II. Jaarrekening / Exploitatierekening 2018

2018 2017

BATEN

Gemeentelijke bekostiging

Primaire bekostiging (o.g.v. art. 2.170b van de Mediawet 2008)

Additionele bekostiging

Overige subsidies 32.916                 22.533                 

Reclamebaten 17.587                 12.216                 

Bijdragen van derden / sponsorbijdragen

Baten uit nevenactiviteiten

Baten uit bartering 50                        

Baten toegangsredacties

Vergoeding externe producenten

Overige baten 1.741                   2.173                   

Som der baten 52.244                 36.972                 

LASTEN

Lonen en salarissen 6.902                   8.790                   

Sociale lasten

Afschrijvingslasten op materiële vaste activa 361                      499                      

Directe productielasten (programmalasten) 9.761                   12.291                 

Huisvestingslasten 7.208                   6.927                   

Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)

Algemene lasten 14.983                 14.353                 

Som der bedrijfslasten 39.215                 42.860                 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke baten

Rentelasten en soortgelijke lasten 343                      365                      

Financieel resultaat 343-                      365-                      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 12.686                 6.253-                   

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening na belastingen 12.686                 6.253-                   

Buitengewone baten

Buitengewone lasten

Belastingen buitengewoon resultaat

Buitengewoon resultaat -                       -                       

RESULTAAT NA BELASTINGEN 12.686                 6.253-                   

Opgaaf omzet gelieerde rechtspersoon

Naam rechtspersoon 2018 2017

Indien sprake is van gelieerde rechtspersonen, dan vermeldt de media-instelling bij de exploitatierekening de 

totale baten van deze rechtspersonen.

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

Bedragen x € 1
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Lokale media-instellingen door het Commissariaat voor de Media

Naam gemeente Grondslag Aantal Peildatum Bekostiging Bek. / Aantal Bedrag Omschrijving Beschikt Document beschikbaar Afschrift

Voorbeeld: Huishoudens 44.444      01-01-2018 55.555              1,25 10.000       Investeringssubsidie 65.555      Ja Graag ontvangen wij hiervan een afschrift

Naam gemeente Grondslag Aantal Peildatum Bekostiging Bek. / Aantal Bedrag Omschrijving Beschikt Document beschikbaar Afschrift

gemeente hanteerd 10% korting op het Bek./aantal!

1 Gemeente Steenwijkerland Woonruimten 18.000       01-01-2009 22.916,00         1,14                 10.000,00  Anders (geef opm.) 32.916,00 Ja Graag ontvangen wij hiervan een afschrift

2 << Naam gemeente 02 >> -             -                    -             -            

3 << Naam gemeente 03 >> -             -                    -             -            

4 << Naam gemeente 04 >> -             -                    -             -            

5 << Naam gemeente 05 >> -             -                    -             -            

6 << Naam gemeente 06 >> -             -                    -             -            

7 << Naam gemeente 07 >> -             -                    -             -            

8 << Naam gemeente 08 >> -             -                    -             -            

9 << Naam gemeente 09 >> -             -                    -             -            

10 << Naam gemeente 10 >> -             -                    -             -            

Totaal: 22.916              10.000       32.916      

Exploitatierekening: -                    -             -            

Verschil: 22.916              10.000       32.916      

Totale gemeentelijke bekostiging

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

Specificatie gemeentelijke bekostiging 2018

Verzorgingsgebied Primaire bekostiging (cf. art. 2.170b Mediawet 2008) Additionele Bekostiging Totale gemeentelijke bekostiging

Additionele BekostigingPrimaire bekostiging (cf. art. 2.170b Mediawet 2008)Verzorgingsgebied



Financieel Toezicht

Lokale media-instellingen door het Commissariaat voor de Media

Opmreking

Naast bekostiging ontvangt de media-instelling EUR 5.000 aan 'bijdragen van derden voor het uitzenden van gemeenteraadsvergaderingen

Opmerking

De 10.000 € is een eenmalige subsidie om het tekort aan te vullen voor 2018.

Prestatie contract rond gemeentelijke vergaderingen in 2018: 15.450,40 € (afrekenschema is bijgevoegd)



ADDITIONELE INFORMATIE

Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen februari 2009

III-A: Bijdragen van derden, ontvangen door de media-instelling

Nr. Programma (-onderdeel)

1 Gemeentelijke vergaderingen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totaal: 

Exploitatierekening:

Verschil:

III-B: Bijdragen van derden, ontvangen door externe producenten en overige producenten

Nr Programma (-onderdeel) Naam verstrekker Naam producent

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

III. Specificatie baten uit bijdragen van derden 2018

Onder bijdragen van derden wordt verstaan: een financiële of andere op geld waardeerbare bijdrage door overheid of door een externe partij voor de 

een specifiek programmaonderdeel om de uitzending daarvan te bevorderen of (mede) mogelijk te maken. 

Het uitzenden van gemeenteraadsvergaderingen tegen betaling betreft derhalve een Bijdragen van derden. Van sponsoring is sprake indien het gaat

met een waarde van minstens € 100 voor radio en minstens € 500 voor televisie.

Bijdragen van derden die geen betrekking hebben op een specifiek programma (-onderdeel) dienen te worden opgenomen onder Overige baten.

Naam verstrekker

Voor bijdragen, ontvangen door de media-instelling dient een specificatie te worden ingevuld (Model III-A), die aansluit op de exploitatierekening. 

Voor bijdragen, welke rechtstreeks wordt ontvangen bij externe producenten of overige producent, dient Model III-B te worden ingevuld.

Gemeente Steenwijkerland
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1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10 

Totaal: 
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Bedragen x € 1

Baten

15.450                                        

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

15.450,40                                    

-                                               

15.450,40                                    

Bedragen x € 1

Baten

or de totstandkoming of aankoop van 

t gaat om een identificeerbare bijdrage 

.

. 
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-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

-                                               
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Media-instellingen kunnen naast het verzorgen van media-aanbod ook andere activiteiten verrichten.

Als een activiteit niet behoort tot de hoofdtaak van een omroep en ook geen verenigingsactiviteit is, dan is sprake van een nevenactiviteit.

Voorbeelden van nevenactiviteiten zijn: 

a.       het uitbrengen van een tijdschrift 

b.      het verkopen van dvd’s en cd’s met een uitgezonden programma

c.       indien er sprake is van overcapaciteit: het produceren van programma’s voor andere omroepen en het verhuren van faciliteiten zoals camera’s of studioruimte

d.      het verkopen van programma’s en fragmenten aan derden het hebben van een direct of indirect belang/deelneming in een rechtspersoon.

Een nevenactiviteit moet marktconform en kostendekkend worden verricht en bovendien een relatie hebben met het media-aanbod van de betreffende media-instelling.

Voor het verrichten van nevenactiviteiten is voorafgaande toestemming door het Commissariaat vereist.

Bedragen x € 1

Nr. Omschrijving nevenactiviteit Baten Lasten Resultaat

1 -                      -                      -                      

2 -                      -                      -                      

3 -                      -                      -                      

4 -                      -                      -                      

5 -                      -                      -                      

6 -                      -                      -                      

7 -                      -                      -                      

8 -                      -                      -                      

9 -                      -                      -                      

10 -                      -                      -                      

Totaal: -                       -                       -                       

Exploitatierekening: -                       

Verschil: -                       

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

IV. Specificatie baten uit nevenactiviteiten

Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de beleidsregels van het Commissariaat omtrent nevenactiviteiten. 
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Bartering is het over-en-weer leveren van goederen en/of diensten, met gesloten beurzen.

De baten inzake bartering worden afzonderlijk in de jaarrekening verantwoord. 

De lasten worden zichtbaar verwerkt onder de relevante lastensoort.

Bedragen x € 1

Nr. Participant barteringovereenkomst Aanvang Einde Prestatie aan de media-instelling Prestatie door de media-instelling Factuur bedrag

1 -                      

2 -                      

3 -                      

4 -                      

5 -                      

6 -                      

7 -                      

8 -                      

9 -                      

10 -                      

Totaal: -                       

Exploitatierekening: -                       

Verschil: -                       

Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de beleidsbrief van het Commissariaat omtrent bartering.

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

V. Specificatie baten uit bartering
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Onder baten uit toegangsredacties wordt verstaan: baten uit hoofde van het in rekening brengen van tarieven inzake toegangsredacties radio en televisie.

Specificeer per deelnemer van de toegangsredactie: de reclamebaten en bijdragen van derden die deze organisaties rondom hun programma's hebben ontvangen.

Bedragen x € 1

Nr. Deelnemer van de toegangsredacties Naam verstrekker Reclamebaten Bijdragen van derden

1 -                                                -                                                   

2 -                                                -                                                   

3 -                                                -                                                   

4 -                                                -                                                   

5 -                                                -                                                   

6 -                                                -                                                   

7 -                                                -                                                   

8 -                                                -                                                   

9 -                                                -                                                   

10 -                                                -                                                   

 

Totaal -                                                 -                                                    

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

VI. Specificatie baten uit toegangsredacties
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Van alle nieuw afgesloten of gewijzigde overeenkomsten dient een kopie te worden meegestuurd.

Indien de media-instelling uit meerdere organisaties bestaat, wordt per organisatie-onderdeel gespecificeerd.

Eenmalige overeenkomsten inzake de aankoop van een programma, huurcontract en dergelijke hoeven niet in de specificatie te worden opgenomen.

Nr. Onderdeel van de media-instelling Participant overeenkomst Aanvang Einde Soort Medium

1 To The Point 01-jun-05 doorlopend RA, RP R, TV, Int, Teksttv

2 Gem. Steenwijkerland 01-jan-14 doorlopend SA, RA, RP, PP R, TV, Int, Teksttv

3

4

5

6

7

8

9

10

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

VII. Overzicht overeenkomsten (samenwerking, programmaproducties en reclameacquisitie)
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De media-instelling dient een schematische weergave te maken van al haar gelieerde rechtspersonen.

Belangrijke verhoudingen met externe producenten dienen in deze weergave te worden opgenomen.

Onderstaande schematische weergave dient ter illustratie.

Media-instelling bestaat uit: 

Stichting Lokale Omroep

nr Kamer van Koophandel 41023669

Contract productie radioprogramma inclusief

verzorgen reclameacquisitie TV & reclameacquisitie

verzorgen TV productie 

verhuur ruimte To The Point (alleen reclame)

en studio 100% aandelen

K.v.K. nr 05054595 

en inhuur medewerkers

Omroep BV 

nr. Kamer van Koophandel

n.v.yt

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

VIII. Schematisch overzicht van de media-instelling (incl. gelieerde rechtspersonen en ext. producenten)



Betreft media-instelling:

Statutaire vestigingsplaats: 

Bijlage bij jaarrekening:

IX. Integriteitsverklaring 2018

Stichting Lokale Omroep Steen



Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

Steenwijk

2018

Aan het Commissariaat voor de Media, 

Hierbij verklaart het bestuur dat Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

gedurende 2018, in overeenstemming met artikel 2.142 lid 1 van de Mediawet

er voor heeft gezorgd dat noch de leden van het bestuur, noch werknemers of andere personen of rechtspersonen waarmee Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

een overeenkomst met het oog op de verzorging van haar programma’s heeft gesloten, voor zichzelf, voor andere personen of rechtspersonen

een op geld waardeerbaar voordeel van derden hebben bedongen of aanvaard, dat direct of indirect verband houdt 

met werkzaamheden van de betrokkene voor Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland.

Daarnaast verklaart het bestuur dat bestuurders, medewerkers of hun partners 

geen financiële of andere belangen hebben in ondernemingen, organisaties en dergelijke

die een directe dan wel indirecte relatie met Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland hebben.

<< Naam >>

<< Functie >>

Handtekening:

018

Steenwijkerland



Betreft media-instelling:

Statutaire vestigingsplaats: 

Bijlage bij jaarrekening:

 

Meer in het bijzonder bevestigen wij dat:

� In de boeken alle gegevens zijn verwerkt die in het boekjaar verwerkt dienden te worden.

� De rechten en verplichtingen van de media-instelling op toereikende wijze in het (financieel) jaarverslag en additionele informatie tot 

uitdrukking zijn gebracht.

� Alle activa en alle rechten die voor activering in aanmerking komen in het (financieel) jaarverslag zijn opgenomen.

� Alle belangrijke (ook voorwaardelijke) verplichtingen, ten behoeve van derden gegeven zekerheden en aangegane verbintenissen om 

activa niet te bezwaren, in het (financieel)  jaarverslag zijn opgenomen.

� Risico's voortvloeiend uit per het einde van het boekjaar aangegane transacties en per die datum bestaande situaties, in het 

(financieel) jaarverslag hun weerslag hebben gevonden.

� Zich in de na balansdatum tot nu verstreken periode geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die het door het (financieel) 

jaarverslag opgeroepen beeld in belangrijke mate beïnvloeden, hetzij doordat zij hun weerslag hebben op de waardering van activa 

en/of passiva, hetzij doordat zij van uitzonderlijke betekenis zijn voor de beoordeling van de toekomstige ontwikkeling van vermogen 

en resultaat.

� Alle (voorgenomen) besluiten die belangrijke financiële gevolgen (kunnen) hebben voor de media-instelling, alsmede alle andere 

aangelegenheden in het kader van het (financieel) jaarverslag, ter uwer kennis zijn gebracht.

� De informatie met betrekking tot de identificatie van gelieerde partijen volledig aan u ter beschikking is gesteld.

� De lokale media-instelling heeft voldaan aan alle aspecten van contractuele verplichtingen die bij niet-nakoming van materieel belang 

zouden kunnen zijn voor het (financieel) jaarverslag. Er is geen sprake van het niet voldoen aan voorschriften van regelgevende 

instanties die, bij niet-nakoming, van materieel belang zouden kunnen zijn voor het (financieel) jaarverslag.

Hoogachtend,

<< Naam >>

<< Functie >>

Deze bevestiging bij het (financieel) jaarverslag en additionele informatie, opgesteld in overeenstemming met de eisen zoals opgenomen 

in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen, wordt afgegeven in samenhang met de jaarrekening van

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerlandover het boekjaar, eindigend op 31 december 2018.

Wij bevestigen dat bij het opmaken van het (financieel) jaarverslag en additionele informatie naar ons beste weten rekening is gehouden 

Handtekening:

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

X. Bevestigingsbrief 2018 (alleen voor media-instellingen met een totaal aan baten tot EUR 200.000)

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland
Steenwijk
2018

Aan het Commissariaat voor de Media, 



BIJLAGE XI –  Nadere toelichting balans en exploitatierekening

Met betrekking tot de waarderingsgrondslagen zijn de volgende regels van toepassing:

Balans

Algemeen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Alle vermogensmutaties dienen in de exploitatierekening te worden verantwoord. Eventuele aanwending van bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen 

danwel voorzieningen, dienen overeenkomstig via de exploitatierekening te worden geboekt.

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle baten en lasten worden verantwoord in de exploitatierekening.

1.       Vaste activa

Materiële vaste activa:

Materiële vaste activa zijn activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de media-instelling duurzaam te dienen. Waardering geschiedt 

op basis van historische kosten. Afschrijving vindt lineair plaats, op basis van de economische levensduur en onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 

In de toelichting worden de gehanteerde afschrijvingspercentages uiteengezet. In de toelichting op de balans wordt een verloopoverzicht van mutaties 

(investeringen, desinvesteringen, afschrijvingen en overige mutaties) van iedere te onderscheiden categorie materieel vast actief opgenomen.

 

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden van de media-instelling duurzaam te dienen. Meestal betreft dit kapitaalbelang 

in andere organisaties en financiële relaties met deze organisaties. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde, tenzij een andere 

waardering gerechtvaardigd is. In de toelichting op de balans wordt een verloopoverzicht van mutaties (investeringen, desinvesteringen, resultaten, 

dividenduitkeringen en overige mutaties) van iedere te onderscheiden categorie financieel vast actief opgenomen. 

2.       Vlottende activa

Vlottende activa zijn activa die voortvloeien uit het (normale) bedrijfsproces (bijvoorbeeld voorraden, debiteuren, liquide middelen, etc.). Bij voorraden kan er 

sprake zijn van de noodzaak van het vormen van een voorziening incourante voorraden; bij vorderingen kan er sprake van het vormen van een voorziening voor 

dubieuze debiteuren. In beide gevallen is er sprake van een afwaardering van de post. De genoemde voorzieningen worden in mindering gebracht op de post. 

De omvang van de voorzieningen wordt in de toelichting uiteengezet.

Overlopende activa kunnen zijn vooruitbetaalde bedragen voor lasten die ten laste van volgend boekjaar komen én na balansdatum nog te ontvangen bedragen 



ter zake van baten die aan het betreffende boekjaar moeten worden toegerekend.

3.       Eigen Vermogen

Uit de presentatie van het eigen vermogen dient te blijken welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk deel is vastgelegd.

Binnen het eigen vermogen kunnen de hierna genoemde reserves worden onderscheiden (niet limitatief):

Risicoreserve

De risicoreserve dient als buffer om exploitatietekorten in het ene jaar op te vangen met overschotten in een ander jaar.

Bestemmingsreserve

Wanneer aan een gedeelte van het eigen vermogen een bestemming wordt gegeven door bestuur, wordt dit vermogen aangegeven als bestemmingsreserve. 

In de toelichting op de balans wordt de bestemming en opgelegde beperking door het bestuur uiteen gezet. 

Overige reserves/ Algemene reserve

Over deze reserves kan de media-instelling vrij beschikken (binnen de doelstellingen van de media-instelling). 

Verloopoverzicht

In de toelichting op de balans wordt een verloopoverzicht van mutaties van ieder individueel onderdeel van het eigen vermogen opgenomen.

4.       Voorzieningen

Voorzieningen mogen alleen gevormd worden voorzover in overeenstemming met Boek 2 BW, artikel 374 en de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging. 

De voorzieningen dienen te worden gesplitst naar de volgende categorieën:

- voor pensioen;

- voor belastingen;

- overige. 

In de toelichting op de balans wordt een verloopoverzicht van mutaties (dotaties, onttrekkingen, vrijval en overige mutaties) van iedere individuele voorziening 

opgenomen.

5.       Schulden (langlopende en kortlopende)

Langlopende schulden zijn schulden waarvan de resterende looptijd langer is dan één jaar.

In de toelichting op de balans wordt een verloopoverzicht van mutaties (verstrekkingen, aflossingen en overige mutaties) van iedere individuele lening opgenomen. 

Daarnaast worden afgegeven zekerheden vermeld.

Kortlopende schulden zijn schulden waarvan de resterende looptijd korter is dan één jaar.

Overlopende passiva kunnen zijn vooruit ontvangen bedragen voor baten die ten gunste van volgend boekjaar komen én na balansdatum nog te betalen bedragen 

ter zake van lasten die aan het betreffende boekjaar moeten worden toegerekend.

6.       Niet in de balans opgenomen verplichtingen (NIBOV)

In de toelichting op de balans moeten verplichtingen worden vermeld die niet in de balans zijn verwerkt die voldoen aan een van de volgende omschrijvingen:

-          voorwaardelijke verplichtingen (zoals borgstelling en garanties);



-          meerjarige financiële verplichtingen (zoals erfpacht, huur en leasing);

-          verplichtingen tot het subsidiëren van tekorten van derden of anderszins opkomen voor verplichtingen van derden;

-          overige niet verwerkte verplichtingen waarvoor een betrouwbare schatting niet mogelijk is en waarvoor derhalve geen voorziening is opgenomen.

Exploitatierekening
Toelichting op de te onderscheiden batencategorieën:

7.       Subsidiebaten

Dit is een bijdrage van de (lokale) overheid om de media-instelling in staat te stellen om haar mediadiensten uit te voeren. Tegenover de hier verantwoorde 

bedragen mag geen dienstverlening door de media-instelling staan. Indien verschillende soorten subsidies en/of subsidies van verschillende categorieën 

subsidiegevers – overheden (EU, Rijk) of anderen worden verkregen, dienen in de toelichting op de staat van baten en lasten de verkregen subsidies 

afzonderlijke per hoofdgroep te worden vermeld en dient uit de toelichting te blijken of de betreffende subsidies een incidenteel dan wel een structureel karakter 

hebben. In de toelichting worden tevens eventuele subsidievoorwaarden vermeld.

Het uitzenden van gemeenteraadsvergaderingen tegen betaling dient te worden opgenomen onder Bijdragen van derden/sponsoring. Niet-programmagebonden 

sponsoring/ bijdragen van derden voor de media-instelling in de vorm van giften en donaties van bedrijven en particulieren dient te worden opgenomen onder 

Overige baten.

8.       Reclamebaten

Commercials, oftewel reclameboodschappen, zijn wervende boodschappen van commerciële bedrijven die tegen een financiële vergoeding of andere vergoeding 

door de media-instelling worden uitgezonden.

 

9.       Barteringbaten

Bartering is het over-en-weer leveren van goederen en/of diensten, met gesloten beurzen. De baten inzake bartering worden afzonderlijk in de jaarrekening 

verantwoord. De lasten worden zichtbaar verwerkt onder de relevante lastensoort. Voor de bartering dient een specificatie te worden ingevuld (Model V), die 

aansluit op de verantwoorde baten en lasten in de exploitatierekening.

10.   Bijdragen van derden/ sponsorbijdragen

Hieronder wordt verstaan een financieel of andere op geld waardeerbare bijdrage door overheid of door een externe partij voor de totstandkoming of aankoop van 

een specifiek programmaonderdeel om de uitzending daarvan te bevorderen of (mede) mogelijk te maken. Het uitzenden van gemeenteraadsvergaderingen tegen 

betaling betreft derhalve een Bijdragen van derden. Er is sprake van sponsoring indien het gaat om een identificeerbare bijdrage met een waarde van minstens 

€ 100 voor radio en minstens € 500 voor televisie. Voor deze bijdragen van derden/sponsorbaten dient een specificatie te worden ingevuld (Model IIIa), die 

aansluit op de exploitatierekening. Indien de sponsoring rechtstreeks wordt ontvangen bij externe producenten of overige producent, dient Model IIIb te worden 

ingevuld. Niet-programmagebonden sponsoring/ bijdragen van derden voor de media-instelling in de vorm van giften en donaties van bedrijven en particulieren 

dient te worden opgenomen onder Overige baten.



11.   Baten uit nevenactiviteiten

Onder deze post worden de baten uit hoofde van nevenactiviteiten verantwoord. Voor de nevenactiviteiten dient een specificatie te worden ingevuld (Model IV), 

die aansluit op de verantwoorde baten in de exploitatierekening.

12.   Baten toegangsredacties

De baten uit hoofde van toegangsredacties worden onder deze post verantwoord. Dit betreffen de baten uit hoofde van het in rekening brengen van tarieven 

inzake toegangsredacties radio en televisie aan deelnemers van de toegangsredactie. Voor de toegangredacties dient daarnaast een specificatie te worden 

ingevuld (Model VI).

13.   Vergoeding externe producenten

Onder deze post worden de vergoedingen van externe producenten verantwoord naar aanleiding van het uitbesteden van media-instellingactiviteiten inzake het 

boekjaar.

14.   Overige baten

Overige baten betreffen alle inkomsten die geen onderdeel zijn van de bovengenoemde zes categorieën. Hieronder vallen ook:

-          Niet-programmagebonden sponsoring/ bijdragen van derden (algemene giften en donaties) die bedrijven en particulieren verstrekken voor de media-instelling;

-          contributies van leden.

Het uitzenden van gemeenteraadsvergaderingen tegen betaling dient te worden opgenomen onder Bijdragen van derden/sponsoring.

15.   Financiële baten en lasten

Financiële baten (en lasten) dienen volgens Model II separaat te worden verantwoord onder in het model van de exploitatierekening.

16.   Belastingen resultaat

Indien de media-instelling belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, dienen deze belastinglasten te worden verantwoord. 


