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Administratiekantoor van Vugt
Nieuwstraat 35
5289 CJ Liempde
Tel: 06-23609185

Aan het bestuur van
Stichting Avulo
Secr. van Rooijstraat 15
5261 EP Vught

Datum: 12 mei 2020

Onderwerp: Jaarrekening 2019

Opdracht
Ingevolge de mij verstrekte opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen winstberekening
over 2019 van uw stichting samengesteld op basis van de verstrekte gegevens en informatie.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens en
de hierop gebaseerde jaarrekening ligt bij de het bestuur van de stichting Avulo te Vught.

Algemeen
In 2019 zijn investeringen gedaan die in 2018 waren uitgesteld vanwege onduidelijkheid
aangaande de locatie die uw stichting gebruikt.
In 2019 heeft tevens een bestuurswisseling plaats gevonden. De voorzitter heeft een nieuwe
samenstelling van het bestuur kunnen realiseren.

Winst
Het resultaat over 2019 bedraagt € 8.152,--.
Ik vertrouw erop U hiermede een zo getrouw mogelijk beeld te hebben gegeven van de
balanspositie en van het resultaat over het jaar 2019.
Met vriendelijke groet

Administratiekantoor van Vugt
P.M.J. van Vugt
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Balans per 31 december 2019

31-12-2018
ACTIVA
Vaste Activa
Verbouwing
Inventaris

Vorderingen
Omzetbelasting
Liquide middelen
Rabobank

1.968
13.211

31-12-2019

1.443
25.083
15.179

26.526

11.551

12.870

25.550
52.280

22.807
62.203

52.280

59.681

52.280

2.522
62.203

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende Schulden
Nog te betalen kosten
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Winst en verliesrekening over 2019 van Stichting Avulo te Vught
2019
Netto omzet
Coördinatiekosten
Huisvestingskosten
Kosten uitzendingen
Programmakosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totale kosten
Resultaat over 2019

61.400
16.000
11.063
10.376
10.168
2.713
3.679
53.999
7.401
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Toelichting op de winst en verliesrekening over 2019
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van stichting Avulo te Vught is het verzorgen van een lokale omroep in de
gemeente Vught en direct omliggende gemeenten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Netto omzet
Onder de netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar gerealiseeerde
omzet.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgingprijs op basis van de verwachte levensduur per individueel actief, rekening
houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn opgebouwd iot de huur van de studio vermeerderd met energie en
(deels achterstallige) onderhoudskosten.
De overige posten vermeld op de verlies en winstrekening behoeven naar mijn mening geen
verdere toelichting. Dit temeer daar er geen mogelijkheid was deze cijfers met elkaar te
vergelijken.
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