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Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken
Alphen aan den Rijn
2013

DOETEINDENBetreft media-instelling
Statutaire vestigingsplaats
Jaarrekening

MODEL I. BALANS Datum

44.048TOTAAL PASSIVA 65.329

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE
PASSIVA
Schulden aan deelnemingen
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 79.18075.752

13.851

1

EIGEN VERMOGEN

3't.70+

31.704-

26.309
4.312 3.986

43.585 57.123
1.t46 18.071

LANGLOPENDE SGHULDEN
Schulden aan deelnemingen
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden inzake pensioen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Totaal langlopende schulden

Risicoreserve
Bestemmingsreserve
Algemene reserve
(Onverdeeld winstsaldo of verliessaldo)
Totaal eigen vermogen

VOORZIENINGEN
Vooziening (1)
Voorziening (2)
Totaal voorzieningen

65.32944.048AAAL

bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op

41.310

11.115

11.115

1.947

19.469

E ACTIVA

x€1

vorderingen en overlopende activa

materiële vaste activa

10.7815.3e+

Totaal voorraden

en overlopende activa

ngen en premies sociale verzekeringen
vorderingen

activa

Totaal liquide middelen

middelen

ACTIVA
vaste activa

en terreinen
en installaties

lnventaris en inrichting
vaste bedrijfsmiddelen

vaste activa

Totaal financiële vaste activa

inanciële vaste activa

effecten

ngen
op deelnemingen

275
1.U8

12.904

16.586
682

22.632
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MODEL It. EXPLOITATIEREKENING

Opgaaf omzet gelieerde rechtspersoon
lndien er sprake is van gelieerde rechtspersonen, dan vermeldt de media-instelling bij de exploitatierekening de

totale baten van deze rechtspersonen.

Toelichting
* Toegangsredacties: Hieruit blijkt het totaal van de toegangsredactie de reclame baten en sponsoring/bijdrage

van derden die de media-instelling rondom hun programma's hebben ontvangen (zie ook model Vl)

Handboek Financiële verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen februari 2009

x€

BATEN
Subsidiebaten
- gemeentelijke subsidies (structureel en incidenteel)
- overige subsidies

58.276

32.070
648

38.909

jdragen van derden / sponsorbijdragen 23.660
6.800

37.798
2.392

21.989
't5.921Baten uit nevenactiviteiten

Baten toegangsredacties*
externe producenten

Overige baten
Som der baten 121.454 117.176

N

en salarissen 76.266 82.321

lasten
op materiële vaste activa 9.168

9.693
26.354

8.376
9.530

18.584
13.947
28.646
11.528

Directe productielasten ( program malasten)
Huisvestingslasten
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)

lasten
Som der bedrijfslasten 139.387 179.

baten en lasten
en soortgelijke baten
en soortgelijke lasten

475
395

510
634

resultaat 80

uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 17.853- 62.061-

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat uit gewone bedriifsoefening na belastingen 17 62.061

Buitengewone baten
Buitengewone lasten

buitengewoon resultaat
resultaat

NA BELASTINGEN 17.853-



Lokale Omroepstichting
Alphen aan den Rijn
en Omstreken

Kasstroom ove rzi c ht 31 -1 2-20 1 3

Kasstroom uit
operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassing voor
afschrijvingen

Verandering in
werkkapitaal
Vorderingen en

vooru itbetaalde kosten
Kortlopende schulden
Bestemmingsreserve

Kasstroom
operationele activiteiten

(Des)lnvesteringen

Subsidies

Netto kasstroom
Liquide middelen 1/1

2013
€

-17.853

7.243

-10.610

-9.728
-22.628

0

-32.356

-42.966

1.925

19.200

-21.841
41.310

2012
€

-62.061

17.418

-44.643

688
12.303
-1.574

-33.226

-3.083

41.000

4.691

36.619

41.310

VOOR

Dalum

Grant Thornton
Accounlants cn Adylseurs B,V.

11.417

Liquide middelen 31112 l-916e
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7l:Toelichting op de balans en de exploitatiereken¡ng I.ç
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)
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Dalum

Grant
Accounllnb Gn Aùrlleurs B,V.

Algemene toelichting

Activiteiten
De stichting is opgericht op 9 oktober 1985 en treedt op in het maatschappelijk verkeer onder
de verkorte namen Alphen Stad FM/Alphen Stad TV/Alphen Stad FM/TV. Met ingáng van 16
mei 2012 heeft de stichting haar naam gewijzigd in Lokale Omroepstichting Alphen aan den
Rijn en Omstreken (v/h Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn).
De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel:

a) het uitzenden van radio/tv-programma's binnen haar verzorgingsgebied dat de
gemeente Alphen aan den Rijn omvat;

b) een uitzendprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de
bevrediging van de in de gemeente Alphen aan de Rijn levende maatschappelijke,
culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan
worden van algemeen nut te zijn;

c) te fungeren als communicatiemiddel ten dienste van en ter beschikking van de
inwoners van de gemeente Alphen aan den R'rjn;

d) het verstrekken van informatie en voorlichting in de ruimste zin van het woord.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Grondslagen waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld in Euro's en in overeenstemming met in Nederland geldende
regelgeving.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs c.q. nominale waarde

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële vaste activa zijn activa die bestemd zijn om de litoefening van de activiteiten
duurzaam te dienen. Waardering geschiedt tegen verkrijgings- of vervaardigingspr[s (op
basis van historische kosten) onder aftrek van lineaire afschrijvingen gebaseerd op de
geschatte economische levensduur van de desbetreffende activa.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vlottende activa zijn activa die voortvloeien uit het normale bedrijfsproces.
Bij vorderingen kan er sprake zijn van het vormen van een voorziening voor dubieuze
debiteuren. De eventuele voorziening wordt in mindering gebracht op de vorderingen en de
omvang daarvan wordt in de toelichting uiteengezet.

Overlopende activa betreffen vooruitbetaalde bedragen voor lasten die ten laste van het
volgende boekjaar komen.



Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen ontvangen exptoitäffe"3tßsid8åi'6Ve'rig"

bijdragen, de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en diensten en de kosten en

andere lasten over hät jaar. De resultatên oo transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zijzijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Alle ontvangsten en uitgaven zijn opgenomen tegen nominale bedragen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Materiële vasfe actíva
De mutaties in de materiële vaëte activa kunnen als volgt worden weergegeven

Lokale Omroepstichti n g
Alphen aan den Rijn
en Omstreken

Stand 1 januari 2013
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Aanschaf-
waarde

€
35.529,00

Subsidies Afschrii- Boek-
vingen waarde

€€€
0,oo -24.414,00 1 1 .1 15,00

Aanschaffingen 2013

Afschrijvingen 2013

Stand 31 december 2013

Verkoop auto/boekwi nst

Stand 31 december 2013
na verkoop

Als afschrijvingstermijnen worden aangehouden:

ICT middelen 3 jaar
Bouwkundige voorzieningen 5 jaar
Kabel naarZiggo 10 jaar

0,00 0,00 -7.243,00 -7.243,00

35.529,00 0,oo -31.675,00 3.872,00

-4.500,00 0,oo 2.575,00 -1.925,00

31.029,00 0,00 -29.082,00 1.947 .00

00 0,00 0,00 0,000

Debiteuren
Debiteuren worden opgenomen tegen nominale waarde en hebben een looptijd korter dan

een jaar. Er is geen 
-vooziening getroffen op de vorderingen op grond van verwachte

oninbaarheid.

Overige vorderingen
De samenstelling van de overige vorderingen is als volgt



Lokale Om roepstichti ng
Alphen aan den Rijn
en Omstreken

Vooruitbetaalde kosten

Borgsommen

Overige vorderingen

Stand 1 januari

Resultaat

Stand 31 december

2013
€,

175,00

100,00

16.31 1 ,00
16.586,00

VOOR WMRMERKINGS.

tt
Dalum

ßnnt
Accoulltrnt¡ rn AdìrheuE B.ìr,

2012
€

175,00
100,00

0,00

275,00

Overlopende activa
Aan kabelmaatschappij Ziggo is in 2011 een bedrag van € 3.500,00 betaald voor de aanslui-
ting op het digitale net. Gezien de aard van dit bedrag zal dit over een periode van 3 jaar ten
laste van de exploitatierekening gebracht worden. Voor het jaar 2011 is een evenredig deel
(€ 486,00), voor 2012 en 2Q13 is € 1.166,00 ten laste van de exploitatierekening gebracht en
begrepen onder afschrijvingslasten op materiële vaste activa. Per saldo resteert per 31 de-
cember 2013 een bedrag van € 682,00.

Liquide middelen
Betreft uitstaande saldi bij banken die onmiddellijk opvraagbaar ziin

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de gecumuleerde resultaten volgens de resultatenrekenin-
gen. De mutatie in 2013 is als volgt:

2013
€

-13.851 ,00
-17.853,00

2012
€

48.210,00
-62.061,00

-13.851,00-31.704,00

Bestemmingsreserve
Sinds 2010 heeft de Lokale Omroep het Serious Request/ Glazen Huis event georganiseerd
Bij bestuursbesluit van 17 december 2013 is besloten dat 10o/o van het met de organisatie
gerealiseerde batig ten goede komt aan de Lokale Omroep.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde en hebben een looptijd
korter dan een jaar. De samenstelling is als volgt:



Lokale Omroepstichti ng
Alphen aan den Rijn
en Omstreken

Belastingen en sociale verzekeringen
BTW
Salariskosten
Te betalen kosten

Overlopende passiva

Te betalen fusiekosten

Glazenhuis organisatie

2013
€

2.714,00
1.598,00
1.008,00

0,00
1.546,00

42.577,00

0,00

VoOR WMR!{ERKINGS.
DOELEINDEN

2012 Datum

ê GrantThornton- Accountantr.n Advlisurs B,V.

4.426,00
-440,00

2.758,00
13.508,00
18.071 ,00
38.615,00

2.242,00

49.443.00 79.180,00

Onder overlopende passiva is,begrepen een tegemoetkoming van de Gemeente Alphen aan
den Rijn inzake de maandelijkse kosten die aan kabelmaatschappij Ziggo moeten worden
betaald uit hoofde van de huur van een zogenaamde encoder voor de aansluiting op het
digitale netwerk. Het totaal ontvangen bedrag bedraagt € 7.918,00. De maandelijkse
huurkosten ad € 235,00 worden op dit bedrag in mindering gebracht. Per 31 december 2013
resteert een bedrag van € 1.103,00. Daarnaast is onder de overlopende passiva opgenomen
de voorruitgefactureerde omzet

Níet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft een huurverplichting met betrekking tot de locatie van waaruit zij haar
activiteiten uitoefent De huurovereenkomst bestond uit twee delen, waarvan het eerste deel
sedert 1 april 2009 telkens is verlengd voor een aansluitende periode van 1 jaar en het
tweede deel per 1 december 2011 is verlengd voor periode van 5 jaar. Omdat de huurprijzen
van vergelijkbare bedrijfspanden de afgelopen jaren sterk zijn gedaald, kon na overleg met
de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst worden afgesloten per 1 januari 2014. De te
betalen huur bedraagt inmiddels € 17.500 per jaar (v/h € 21.500 p.j.)

De stichting heeft een kredietfaciliteit bij de Rabobank van oorspronkelijk € 80.000,00.
Gedurende de periode van 1 augustus 201 2 tot l juli 201 5 zal deze faciliteit maandelijks met
een bedrag van € 2.225,00 worden verminderd. De faciliteit bedroeg per 31 december 2013
derhalve nog € 66.650,00. De te betalen rente over het gebruikte deel van de faciliteit
bedraagt de Rabobank-basisrente, met een opslag van 2,35%o. De kredietprovisie bedraagt
0,55% op jaarbasis over het kredietmaximum per kwartaal.
De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich jegens de bank verbonden als borg tot
zekerheid voor de betaling van hetgeen de stichting aan de bank verschuldigd is uit hoofde
van de kredietfaciliteit.
Eind 2013 had de stichting nog geen gebruik gemaakt van de faciliteit.

Gebeuftenissen na balansdatum
Als gevolg van de verslechterende liquiditeitspositie van de omroep en de hoogte van
verschuldigde rente van de hiervoor genoemde kredietfaciliteit van de Rabobank, is de
gemeente Alphen aan den Rijn in 2013 bereid gevonden de omroep een lening te
verstrekken op annuiTaire basis van in totaal € 80.000, te betalen in twee tranches, tegen
een rente van 4o/o en een aflossing in 10 jaar. Betaling van de 1" tranche vond plaats in
januari 2014; de 2" tranche zalinjuni a.s. geschieden. De 1" rentebetaling is verschuldigd
per 1 maart 2014; de 1" maandbetaling van de annuiteit gaat in op 1 september 2016.



Lokale Omroepstichtin g
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Olon

Agentschap Economische zaken

Directe productiekosten derden

Overige productiekosten

Diensten derden

Huisvestingslasfen

Huur
Gas, water, licht en belastingen

Onderhoud

VOOR WAARMERKING$
DOEI.EINDEN

Dalum

GÐt
Account¡nt8 ¡n A¡tvl¡eurs B.V.

Toelichting op de exploitatiereken¡ng 2013

Baten

Subsidiebaten
Dit is een bijdrage van de lokale overheid om de Lokale Omroepstichting Alphen aan den
Rijn en Omstreken in staat te stellen haar mediadiensten uit te voeren.

Reclamebaten
Commercials, ofwel reclameboodschappen, zijn wervende boodschappen van commerciële
bedrijven die tegen een financiële of andere vergoeding door de Lokale Omroepstichting
Alphen aan den Rijn en Omstreken worden uitgezonden.

Barteringbaten
Bartering is het over-en-weer leveren van goederen en/of diensten, met gesloten beurzen.
De baten worden als zodanig verantwoord. De lasten worden venverkt onder de relevante
lastensoort.

Bijd ragen v an derde n/spon sorb iid rage n
Dit betreffen financiële of andere op geld waardeerbare bijdragen door externe partijen voor
de totstandkoming van een specifiek programmaonderdeel om de uitzending daarvan te
bevorderen of (mede) mogelijk te maken.

B ate n uit nev e n activ iteite n
Dit betreft opbrengsten uit aanverwante activiteiten zoals verkoop van producties en data.

Di recte p rod uctíel asten
2013
€

5.326,00

1 .197,00

2.485,00
441,00

244 00

9.693,00

20',3
€

21.651,00
3.403,00
1.300,00

26.354,00

2012
€

5.020,00

480,00
6.425,00

863,00
1 .159,00

13.947,00

2012
€

21.208,00
5.532,00
1.906,00

28.646,00
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Alphen aan den Rijn
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Facilitaire lasten

Telecom m u nicatiekosten
Onderhoud technische apparatuur

Algemene lasten

2013
€

6.229,00
2.147,00

8.376.00

2013
€

2.039,00
2.380,00
2.119,00

0,00
0,00

592,00

2.401,00

9.530,00

2012
€

8.890,00
2.638,00

11.528,00

2012
€

12.622,00
1.998,00

2.209,00
844,00

1.843,00
967,00

3.604,00

24.087.00

VOOR WAARIvIERKINGS-

DOEITINDEN

Datum
Gr¡ntThomton

Accountlntr cn Aûrl¡ouru E V,

Acquisitiekosten
Verzekeringen
Accountants- en administratiekosten
Reclame en representatie
Opleidingen
Bedrijfsauto

Overige kosten
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Betreft media-instelling
Statutaire vest¡g ingsplaats
Jaarreken¡ng

Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken
Alphen aan den Rijn
2013

MODEL llla - BIJDRAGEN VAN DERDEN INCL. SPONSORBIJDRAGEN
Ontvangen door med¡a-instell¡ng

Toelicht¡ng
Per programma worden de ontvangen büdragen van derden en sponsoring weergegeven.

Het totaal van de specificatie sluit aan op de verantwoorde baten in de exploitatierekening.

MODEL IIIb-- BIJDRAGEN VAN DERDEN INCL. SPONSORBIJDRAGEN
Ontvangen door externe producenten en overige producenten

Toelichting

onwangen, dan worden de bijdragen weergegeven per programma.

ln dit ovezicht dienen ook b¡¡dragen te worden meegenomen, die zijn ontvangen bij reguliere (incidentele) aankopen van programma's of producties.

Spo@rogrâmme
Alphen Actua

S¡nterklaasioumaal

Veftiezingen
Zornerspektakel

Ondememing van hetjaar
Korenfesl¡val

Kor$rig¡nnedagactè

Donaties

4.800

13.750

395

1.695

840

605
295

280

1.000

d¡verse bedrijven

diverse ¡nstellingen

St Vakanliespel
diverse partijen

fÞ Looze

FES Developments
Kerk
diverse bedrijven

diverse pärticdieren

x€1

10

10

Handboek Financ¡éle Verantwoording Publieke Lokale Med¡a-instell¡ngen februari 2009



tfr?t993v19tttvvvvf

Betreft media-instelling
Statutaire vestigingsplaats
Jaarrekening

v-gf,vtv-:-ftvvÇ-u:vq
ADDITIONELE INFORMATIE

Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken
Alphen aan den Rijn
2013

VOORWMRMERKINGS-
DOELETNDEN

Datum
Grant

Accounlanls an Adt is€urs B'V.

MODEL IV . NEVENACTIVITEITEN

Toelichting
Het totaal van de kolom baten van de specificatie sluit aan op de verantwoorde baten van de nevenactiviteit in de

exploitatierekening.

6.800

6.800

10

5

6

7

6.800

6.800T

1

3

Bedragen x€ 1

Productie jaarjournaal gemeente Alphen aan den Rijn

Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen februari 2009
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Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rün en Omstreken
Alphen aan den Rijn
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Betreft med¡a-instell¡ng
Statutaire vestig¡ngsplaats
Jaarrekening

MODEL V - BARTERING CONTRACTEN

Toelichting
Het totaal van de specif¡cat¡e slu¡t aan op de verantwoorde baten van de bartering in de exploitatierekening

*Ptr;W
Datum Falaa¡

crantfiofmon
Accounlants rn Advheurs B.V.

1

2

3

4

5

ô

7

I
9

10

648Totaal

Bedragen x € 1

148

500

reclameboodschap

commerciele uitingen verkiezingsdebat
2&jun Bijeenkomst vrijwilligers

2ùnov Huur en consumpt¡es
2&jun

26-nov
Alphense Bowling

St. Gemeenschapsvooz¡€ning Hazerswoucle

Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Med¡a-¡nstellingen februar¡ 2009
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Betreft media-instelling
Statutaire vestig ingsplaats
Jaanekening

vvvvvv
ADDITIONELE INFORMATIE

vvvvvvvgg9!tvv\E

Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken
Alphen aan den Rijn
2013

MODEL VI . SPECIFICATIE TOEGANGSREDACTIES

Toelichting
Uit deze specificatie blijkt per deelnemer van de toegangsredactie de reclamebaten en sponsoring/bijdragen van derden die deze organisaties rondom hun
programma's hebben ontvangen.

VOOR

DOELEINDEN

.ltk
Datum

Gl?nt lhonton
Accountants cn Advlseurs B.V.

1

2

3

4

5

6

7

8
o

10

Totaal

Bedragen x € 1

n.v.t.

Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen februari 2009
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MODEL VII - OVERZICHT OVEREENKOMSTEN
(Samenwerking, programmaproductie en reclameacquisitie)

Toelichting
Van alle nieuw afgesloten of gewijzigde overeenkomsten dient een kopie te worden meegestuurd.
Eenmalige overeenkomsten inzake de aankoop van een programma, huurcontract e.d. hoeven niet in de specificatie te worden opgenomen.

** Soort overeenkomst SA: Samenwerking
PP: Productie en Programma-aanbod
RA: Reclameacquisitie
RP: Reclameproductie VOORWAARMERKINGS'

Betreft media-instelling
Statutai re vestigingsplaats
Jaarrekening

Medium

Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken
Alphen aan den Rijn
2013

R: Radio
TV: Televisie
lnt.: lnterneUthemakanaal
TT: Teletekst
Teksttv: Tekst TV

DOEIEINDEN

Datum Paraal
GlantThomton

Aôcountants Gn Àdvi¡eurs BV.

N.v.t.

7

I
9

0

Handboek Financiële Verantwoord¡ng Publ¡eke Lokale Media-instellingen februari 2009
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Betreft media-instelling Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken
Statutaire vestigingsplaats Alphen aan den Rijn
Jaarrekening 2013

MODEL VIII- SCHEMATISGH OVERZICHT VAN DE MEDIA-INSTELLING
lnclusief gelieerde rechtspersonen en externe producenten

VOOR WAARMERKINGS-

DOETEINDEN

Media-i bestaat uit

t- J

Toelichting
De media-instelling dient een schematische weergave te máken van al haar gelieerde rechtspersonen, inclusief belangrijke verhouding met externe producenten.

Datum

O¡nt
Acc-ountants èn Adyiseurs B,V,

nr. Kamer van Koophandel
mroepng

Handboek Finenciële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen februari 2009
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Overige gegevens

Accountantsverclag van bevindingen

Zie bijgaand verslag

Voorstel resultaatsve nrerki ng

De Stichting Lokale Omroep Alphen aan den Rtjn en Omstreken heeft geen
winstoogmerk.
Om die reden worden positieve en negatieve resultaten toegevoegd aan de
Algemene Reserve.
Uit die¡ hoofde is het negatieve resultaat over 2013 in mindering gebracht op de
Algemene Reservé, welke daardoor is omgeslagen in een deficit.
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Lokale Omroep Alphen Stad FMITV VOOR WAARMERKINGS.

DOELEINDEN

2 llt
Datum

Accounlants cn Adlr¡lou]s B.V"

MODEL IX. VERKLARING INTEGRITEIT VAN
BESTUURDERS EN WERKNEMERS

Betreft media-instelling: Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken

Statutaire vestigingsplaats: Alphen aan den Rijn

Bijlage bij jaarrekening: 2013

Aan het Commissariaat voor de Media,

Hierbij verklaart het bestuur dat de Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en
Omstrekenin2013, in overeenstemming met artikel 2.142lid 1 van de Mediawät, er
voor heóft gezorgd dat noch de leden vãn het bestuur, noch werknemers of andere
personen of rechtspersonen waarmee de Lokale Omroepstichting Alphen aan den
Rijn en Omstreken 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 de
Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken.
Daarnaast verklaart het bestuur dat bestuurders, medewerkers of hun partners geen
financiële of andere belangen hebben in ondernemingen, organisaties e.d. die een
directe dan wel indirecte relatie met de Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn
en Omstreken hebben.
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Alphen aan den Rijn,27 mei 2014

Namens het bestuur van de Lokale Omroepsti ng Alphen aan den Rljn en
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www.alphenstadfm.nl T (0172)-51 51 53

F. van Beekum

Op uw radio
Ether 105.4 FM
Kabel 103.4 FM

Op uw TV
Kanaal 45
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MODEL X - Bevestigingsbrief bij het (financieel) verslag en additionele
informatie

Betreft media-instelling: Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken

Statutaire vestigingsplaats: Alphen aan den Rijn

Bijlage bij jaarrekening; 2013

Alphen aan den Rijn, 27 mei 2014

Aan het Commissariaat voor de Media,

Deze bevestiging bij het (financieel) jaarverslag en additionele informatie, opgesteld
in overeenstemming met de eísen zoals opgenomen in het Handboek Financiële
Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen, wordt afgegeven in samenhang
met de jaarrekening van de Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en
Omstreken over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

Wij bevestigen dat bij het opmaken van het (financieel) jaarverslag en additionele
informatie naar ons beste weten rekening is gehouden met alle feiten en
omstandigheden die van belang zijn voor het inzicht dat dit (financieel) jaarverslag en
additionele informatie beogen te geven.

Meer in het bijzonder bevestigen wij dat:
in de boeken alle gegevens zijn verurrerkt die in het boekjaar verwerkt dienden
te worden;
de rechten en verplichtingen van de Lokale Omroepstichting Alphen aan den
Rijn en Omstreken 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 voonruaardelijke) verplichtingen, ten behoeve van derden
gegeven zekerheden en aangegane verbintenissen om activa niet te
bezwaren, in het (financieel) jaarverslag zijn opgenomen;

Lokale Omroep Alphen Stad FMITV
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RaadhuisstraatT3a,2406 AA Alphen aan den rijn
www.alphenstadfm,nl T (0172)-51 51 53

Op uw radio
Ether 105.4 FM
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Kanaal 45
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Dalum

Grant Thornton
Accounlants cn Adviseurs B,y.

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 beTnvloeden, 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 Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken,
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 Omroepstichting Alphen aan den Rijn en Omstreken 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.
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Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Lokale Omro
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