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St. Lokale Omroep Hengelo
T.a.v. de heer F. van Willigen
P/a Berfloweg 38
7553 JR  HENGELO

Hengelo, 19 februari 2020

Geachte heer Van Willigen,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter: de heer W. Jager
Penningmeester: de heer P.B.A. Temmink
Algemeen bestuurslid: de heer A.F.M. Goddijn

Hoogachtend,
Acsenzo Accountancy en Belastingadvies

B. (Bob) Wegink accountant administratieconsulent

De organisatie is als stichting op 28 oktober 1998 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode was gemiddeld 1 werknemer in dienst van de organisatie.

a. Het uitzenden van omroepprogramma's voor radio en/of televisie, bestemd voor de gemeente Hengelo.
b. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke 
omroep, bedoeld in artikel 13c van de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te 
verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig 
zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente Hengelo (O) levende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van 
algemeen nut te zijn.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 06088978 en is 
statutair gevestigd te Hengelo.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Oost/kantoor Enschede en is 
daar bekend onder het fiscale nummer 801837923.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2019 van St. Lokale Omroep 
Hengelo gevestigd aan de Langelermaatweg 244 te Hengelo.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurde stichting.
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

Hengelo, 19 februari 2020

Acsenzo Accountancy en Belastingadvies

B. (Bob) Wegink accountant administratieconsulent

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep
geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het
opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
(BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van St. Lokale Omroep Hengelo te Hengelo is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten
over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van St. Lokale Omroep Hengelo. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

2019 2018

€
In % van de

baten €
In % van de

baten

Baten 115.501 100,0 100.952 100,0 
Directe lasten (15.442) (13,4) (21.520) (21,3)

Baten -/- directe lasten 100.059 86,6 79.432 78,7 

Salarissen en sociale lasten 26.773 23,2 28.479 28,2 
Afschrijvingskosten 971 0,8 341 0,3 
Overige personeelskosten 1.643 1,4 1.036 1,0 
Huisvestingskosten 29.481 25,5 28.367 28,1 
Administratie- en advieskosten 1.622 1,4 2.090 2,1 
Kantoorkosten 4.019 3,5 3.834 3,8 
Autokosten 502 0,4 620 0,6 
Verkoopkosten 823 0,7 276 0,3 
Algemene kosten 10.372 9,0 10.752 10,7 

Som der exploitatielasten 76.206 65,9 75.795 75,1 

Exploitatieresultaat 23.853 20,7 3.637 3,6 

Financiële baten en lasten 5.412 4,7 (1.340) (1,3)

Resultaat 29.265 25,4 2.297 2,3 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2019 en 2018 als volgt in euro's 
en procenten van de baten worden weergegeven:

Jaarverslag Jaarverslag
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

Jaarverslag Jaarverslag

2019

Toename baten -/- directe lasten 20.627 

Afname salarissen en sociale lasten (1.706)
Toename afschrijvingskosten 630 
Toename overige personeelskosten 607 
Toename huisvestingskosten 1.114 
Afname administratie- en advieskosten (468)
Toename kantoorkosten 185 
Afname autokosten (118)
Toename verkoopkosten 547 
Afname algemene kosten (380)

Per saldo toename som der exploitatielasten 411 

Toename exploitatieresultaat 20.216 

Toename financiële baten en lasten 6.752 

Toename resultaat 26.968 

De specificatie van de toename van het resultaat van € 26.968, ten opzichte van 2018, is als volgt:
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St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Inventaris 8.795 738 
Transportmiddelen 1.223 - 

10.018 738 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2

Vorderingen op handelsdebiteuren 1.168 472 
Belastingen en sociale lasten 12 - 
Overlopende activa 144 85 

1.324 557 

Liquide middelen 3 3.961 10.618 

15.303 11.913 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2019
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St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen 4

Stichtingskapitaal 5.706 (23.558)

5.706 (23.558)

Langlopende schulden 5

Overige langlopende schulden - 3.392 

- 3.392 

6

Kortlopende deel schulden op lange termijn - 3.700 
Crediteuren 5.168 14.030 
Belastingen en sociale lasten 2.619 2.789 
Overige schulden 1.210 1.210 
Overlopende passiva 600 10.350 

9.597 32.079 

15.303 11.913 

Balans per 31 december 2019

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

Toelichting 2019 2018

Baten 7 115.501 100.952 
Directe lasten 8 (15.442) (21.520)

Baten -/- directe lasten 100.059 79.432 
Salarissen en sociale lasten 9 26.773 28.479 
Afschrijvingskosten 10 971 341 
Overige bedrijfskosten: 11

Overige personeelskosten 1.643 1.036 
Huisvestingskosten 29.481 28.367 
Administratie- en advieskosten 1.622 2.090 
Kantoorkosten 4.019 3.834 
Autokosten 502 620 
Verkoopkosten 823 276 
Algemene kosten 10.372 10.752 

Som der exploitatielasten 76.206 75.795 

Exploitatieresultaat 23.853 3.637 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 1 
Rentelasten en soortgelijke kosten (447) (1.341)
Overige financiële baten 5.859 - 

Financiële baten en lasten 12 5.412 (1.340)

Resultaat 29.265 2.297 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Staat van baten en lasten 2019 Staat van baten en lasten 2019
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

Informatie over de rechtspersoon

Naam

St. Lokale Omroep Hengelo

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Hengelo

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

06088978

Activiteiten

Vestigingsadres

Langelermaatweg 244
7553 JK Hengelo

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Inventaris

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 6010 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
a. Het uitzenden van omroepprogramma's voor radio en/of televisie, bestemd voor de gemeente Hengelo.
b. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep,
bedoeld in artikel 13c van de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle
activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma
is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente Hengelo (O) levende maatschappelijke,
culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Transportmiddelen

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

Salarissen en sociale lasten

Afschrijvingskosten

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen
alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens
zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen
voorzieningen voor incourante voorraden.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat
wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is
een specificatie opgenomen.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen
na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Overige bedrijfskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet.

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

12



 

St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Inventaris
Transport- 
middelen

Totaal

1 2 3
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2018

Aanschafwaarden - - - 1.703 - 1.703 
Afschrijvingen - - - (965) - (965)

- - - 738 - 738 

Overzicht mutaties 2019

Stand 31 december 2018 - - - 738 - 738 
Investeringen - - - 8.776 1.475 10.251 
Afschrijvingen - - - (719) (252) (971)

Stand 31 december 2019 - - - 8.795 1.223 10.018 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019

Aanschafwaarden - - - 10.479 1.475 11.954 
Afschrijvingen - - - (1.684) (252) (1.936)

- - - 8.795 1.223 10.018 

Afschrijvingspercentage 20% 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen op handelsdebiteuren 1.168 - 1.168 472 
Belastingen en sociale lasten 12 - 12 - 
Overlopende activa 144 - 144 85 

1.324 - 1.324 557 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren 1.168 472 

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen loonheffing 12 - 

Overlopende activa

Diverse overlopende posten 144 85 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

3) Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

Rabobank 3.941 10.168 
Rabo BedrijfsSpaarRekening 20 20 
Storno's - 430 

3.961 10.618 
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2019 31-12-2018

Stichtingskapitaal 5.706 (23.558)

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2019

Opnames 
minus 

stortingen 2019

Beginkapitaal 
op 01-01-2019

Opnames 
minus 

stortingen 
2019

Resultaat over 
de periode 

2019

Eindkapitaal 
op 31-12-2019

St. Lokale Omroep Hengelo (23.559) - (23.559) - 29.265 5.706 

5) Langlopende schulden

Recapitulatie van de langlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

Overige langlopende schulden - 3.392 

Lang- + 
kortlopende 
schuld per 
31-12-2018

Lang- + 
kortlopende 
schuld per 
31-12-2018

Nieuwe lening 
gedurende      

2019

Aflossing 
gedurende      

2019

Aflossing 
komende 
periode

Langlopende 
schuld per      
31-12-2019

Schuld 1 7.092 7.092 - (7.092) - - 

Nadere specificatie van de langlopende schulden

%
Resterende 

looptijd
Hoofdsom

Totale schuld 
per                     

31-12-2019

Kortlopende 
deel per              

31-12-2019

Deel met een 
looptijd 
> 5 jaar

Schuld 1 - 37.000 - - - 

Nadere toelichting per schuld

Schuld 1 betreft een overige langlopende schuld aan Stichting Welbions.

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. 
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Kortlopende deel schulden op lange termijn - 3.700 
Crediteuren 5.168 14.030 
Belastingen en sociale lasten 2.619 2.789 
Overige schulden 1.210 1.210 
Overlopende passiva 600 10.350 

9.597 32.079 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende deel schulden op lange termijn

Kortlopende deel overige langlopende schulden - 3.700 

Crediteuren

Crediteuren 5.168 14.030 

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen omzetbelasting 2.619 740 
Af te dragen loonheffing - 2.049 

2.619 2.789 

Nadere specificaties van de belastingen en sociale lasten

Stand per 
31-12-2018

Betaald / 
Ontvangen Dotatie

Stand per 
31-12-2019

145 (145) - - 
595 (595) - - 

- 145 2.474 2.619 

740 (595) 2.474 2.619 

Overige schulden 31-12-2019 31-12-2018

Reservering vakantiegeld 1.210 1.210 

Overlopende passiva

Subsidiegelden volgend boekjaar - 10.000 
Accountskosten 600 350 

600 10.350 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Aansluiting van de post
Af te dragen omzetbelasting

Suppletie BTW 2017
BTW 2018
BTW 2019
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen

Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen

Het bedrijfspand aan de Langelermaatweg 244 wordt gehuurd van Stichting Welbions voor 10 jaar vanaf 1 oktober 
2010 tot 30 september 2020. De overeenkomst kan aansluitend worden verlengd voor een periode van 5 jaar.

Huurverplichting
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

2019 2018    
7) Baten

Omzet subsidie 47.645 46.497 
Omzet reclame en verhuur studio 2.652 2.675 
Omzet subsidie incidenteel 50.000 50.000 
Omzet overige opbrengsten 15.204 1.780 

115.501 100.952 

8) Directe lasten

BumaSenarechten (534) 5.154 
Bijdrage Regionaal Media Centrum Twente 15.976 16.366 

15.442 21.520 

9) Salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen 22.328 24.126 
Sociale lasten 4.445 4.353 

26.773 28.479 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

10) Afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa 971 341 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa

Afschrijvingskosten inventaris 719 341 
Afschrijvingskosten transportmiddelen 252 - 

971 341 

11) Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 1.643 1.036 
Huisvestingskosten 29.481 28.367 
Administratie- en advieskosten 1.622 2.090 
Kantoorkosten 4.019 3.834 
Autokosten 502 620 
Verkoopkosten 823 276 
Algemene kosten 10.372 10.752 

48.462 46.975 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 1).
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten

Kantinekosten 63 221 
Vrijwilligersvergoeding 1.580 800 
Overige personeelskosten - 15 

1.643 1.036 

Huisvestingskosten

Huur 22.283 22.008 
Gas, water en elektra 3.743 3.503 
Onderhoud gebouwen 55 - 
Afvalkosten 460 415 
Plaatselijke lasten en heffingen 1.019 886 
Schoonmaakkosten 1.421 1.367 
Beveiligingskosten gebouwen 428 - 
Overige huisvestingskosten 72 188 

29.481 28.367 

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten 1.459 1.352 
Advieskosten 163 738 

1.622 2.090 

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 109 57 
Telefoonkosten 1.858 1.719 
Porti 23 - 
Computerkosten / Internet 1.652 1.577 
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris - 145 
Contributies, abonnementen, KvK 377 336 

4.019 3.834 

Autokosten

Brandstofkosten auto 87 21 
Onderhoudskosten auto 113 - 
Houderschapsbelasting auto 282 264 
Verkeersboetes - 299 
Parkeergelden 20 36 

502 620 
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Verkoopkosten

Representatiekosten 231 276 
Reis- en verblijfkosten 592 - 

823 276 

Algemene kosten

Gereedschap / kleine inventaris 1.460 - 
Onderhoud apparatuur / installaties 293 794 
Bedrijfsverzekeringen 553 2.016 
Bankkosten en koersverschillen 198 175 
Betalings- en afrondingsverschillen - (196)
Kosten boetes belastingdienst 208 580 
Terugboeking voorbelasting BTW 7.223 7.383 
Overige algemene kosten 437 - 

10.372 10.752 

12) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 1 
Rentelasten en soortgelijke kosten (447) (1.341)
Overige financiële baten 5.859 - 

Per saldo een baat / last 5.412 (1.340)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank - 1 

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten bank - 1 
Rentelasten lening Welbions 447 1.340 

447 1.341 
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Overige financiële baten

Vrijval lening Welbions 5.859 - 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

W. Jager, voorzitter

P.B.A. Temmink, penningmeester

A.F.M. Goddijn

Hengelo, 19 februari 2020
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

(in euro's)

Binnenland exclusief omzetbelasting

1 Door mij verrichte leveringen/diensten
1a Belast met 21%
1b Belast met 9%
1c Overige tarieven, behalve 0%
1d Privé-gebruik
1e Belast met 0% niet bij mij belast

2 Aan mij verrichte leveringen/diensten
2a Heffing verlegd naar mij

Buitenland

3 Door mij verrichte leveringen
3a Buiten de EU
3b Binnen de EU
3c Installatie/afstandsverkopen binnen EU

4 Aan mij verrichte leveringen
4a Van buiten de EU
4b Verwerving van goederen uit de EU

Berekeningen totaal

5 Berekening totaal
5a Subtotaal
5b Voorbelasting

5c Subtotaal

5d Kleine-ondernemersregeling
5e Schatting vorige aangifte(n)
5f Schatting deze aangifte

5g Totaal te betalen

3.749 
(1.130)

- - 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

2.619 

- 
- 
- 

2.619 

Overzicht omzetbelasting Overzicht omzetbelasting

Omzetbelasting
Omzet / waarde/     

vergoeding / marge

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL801837923B01, luidt:

97.645 

- 

3.749 
- 
- 
- 

17.856 
- 
- 
- 
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St. Lokale Omroep Hengelo St. Lokale Omroep Hengelo
gevestigd te Hengelo gevestigd te Hengelo

Overzicht omzetbelasting Overzicht omzetbelasting

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL801837923B01, luidt:

(in euro's)

5g Totaal te betalen

Aangegeven per 31 december 2019

1 januari 2019 t/m 31 december 2019

Alsnog af te dragen

2.619 

- 

Omzetbelasting

2.619 

2.619 
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