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Administratiekantoor van Vugt
Herman Gorterlaan 9
5644 CS Eindhoven
Tel: 06-23609185

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

Datum: 16 februari 2022

Onderwerp: Jaarrekening 2021

Opdracht
Ingevolge de mij verstrekte opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen winstberekening
over 2021 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 mei 2021 is de licentie van de zendmachtiging verlopen. Avulo heeft een nieuwe aanvraag
gedaan bij het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat heeft Avulo medegedeeld
dat er meerdere aanvragers zijn en zal de gemeente Vught wijzen op diens opdracht de
mogelijkheden te onderzoeken of deze aanvragers samen kunnen en een advies uit te brengen
welke omroep het meest geschikt is. Avulo uit zijn bezorgdheid omtrent de grondigheid en
integriteit van zowel het onderzoek als het advies door in deze jaarrekening alvast rekening te
houden met het scenario dat de stichting geen toewijzing zal verkrijgen waardoor de
boekwaarde van de huidige activa alsmede een reservering van de herstelkosten voor de
studio in verband met opzegging van het huurcontract het resultaat drukken. Mocht de
toewijzing van de zendmachtiging wel aan de stichting worden toegewezen, dan zal deze
reservering vervallen. Thans is hier niet van uit gegaan.
Het resultaat van het boekjaar is negatief door het onder andere het wegvallen van de
gemeentelijke bijdrage voor de tv uitzendingen voor de periode van juni tot en met december
2021.

Winst
Het resultaat over 2021 bedraagt € ./. 55.336,--.
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Ik vertrouw erop U hiermede een zo getrouw mogelijk beeld te hebben gegeven van de
balanspositie en van het resultaat over het jaar 2021.
Met vriendelijke groet

Administratiekantoor van Vugt
P.M.J. van Vugt
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Balans per 31 december 2021

ACTIVA
Vaste Activa
Verbouwing
Inventaris

Vorderingen
Omzetbelasting
Vooruitbetaalde verzekering
Vordering gemeente Vught

Liquide middelen
Rabobank

31-12-2020

31-12-2021

918
21.465
22.383

393
15.315
15.708

6.077
15.580
21.657

1.391
515
0
1.906

23.872
67.912

25.154
42.768

67.396

12.060

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserveringen
Reservering activa bij opheffing
Reservering herstelkosten studio

Kortlopende Schulden
Nog te betalen kosten

15.708
15.000
30.708

516
67.912

0
42.768
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Winst en verliesrekening over 2021 van Stichting Avulo te Vught
2021
Netto omzet

15.348

Coördinatiekosten
Huisvestingskosten
Kosten uitzendingen
Programmakosten
Algemene kosten
Kosten reserveringen
Afschrijvingen
Totale kosten

8.605
8.828
8.074
5.805
1.990
30.708
6.674

Resultaat over 2021

70.684
(55.336)
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Toelichting op de winst en verliesrekening over 2021
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 gerealiseerde
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.
Vorderingen
Dit bedrag bestaat uit de vooruitbetaalde verzekeringspremie voor het jaar 2022.
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn opgebouwd uit de huur van de studio vermeerderd met de
energiekosten.
Reserveringen
Er zijn twee reserveringen voorzien vanwege de reëel aanwezige kans dat de stichting de
benodigde zendmachtiging niet gaat verkrijgen. Dit houdt op dat moment in dat de gehele
activa dan vrijwel waardeloos is geworden voor de stichting. Wat de economische waarde van
de activa dan zal zijn is onzeker, dit temeer daar dit bedrijfsspecifieke inventaris en hardware
is.
De studio waar gebruik van wordt gemaakt is gehuurd. Er zijn verbouwingen noodzakelijk
geweest om deze studio een professionele indeling te geven waarin eenieder kan werken.
Door de eventuele opheffing van de stichting zal de gehuurde ruimte weer in originele staat
moeten worden opgeleverd bij beëindiging (opzegging) van het huurcontract. De te maken
kosten hiervoor gaan bij benadering een bedrag van € 15.000,-- bedragen.
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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