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Jaarrekening

2018 2017

Vaste activa

Materiële vaste activa 1

Terreinen  1.564  1.564 
Gebouwen  9.425  9.908 
Installaties  740  800 
Apparatuur  1.590  1.746 
Inventaris en inrichting  181  235 

 13.500  14.253 
Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk media-aanbod2  12.564  8.555 
Overige voorraden3  3  6 

 12.567  8.561 
Vorderingen
Handelsdebiteuren4  826  1.072 
Overige vorderingen5  142  5 
Overlopende activa6  1.011  1.065 

 1.979  2.142 

Liquide middelen7  5.219  6.746 

TOTAAL ACTIVA  33.265  31.702 

PASSIVA 2018 2017

Eigen vermogen

Algemene reserve8  750  750 
Reserve Media-aanbod9  4.857  5.714 

 5.607  6.464 
Voorzieningen

Pensioenvoorziening10  1.096  1.244 
Overige voorzieningen11  1.944  1.925 

 3.040  3.169 
Langlopende schulden

Onderhandse leningen12  8.826  8.826 
 8.826  8.826 

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers13  5.713  5.381 
Belastingen en premies  
sociale verzekeringen14  1.345  1.516 
Overige schulden15  4.201  1.846 
Overlopende passiva16  4.533  4.500 

 15.792  13.243 

TOTAAL PASSIVA  33.265  31.702 

BALANS (na resultaatbestemming)
x € 1.000

ACTIVA



2018 2017
Baten

Media-aanbod17  76.345  77.972 
Programmagebonden eigen bijdragen18  5.197  4.429 
Opbrengst Nevenactiviteiten19  456  601 
Som der bedrijfsopbrengsten  81.998  83.002 

Lasten
Lonen en salarissen20  22.532  20.819 
Sociale lasten20  5.374  5.389 
Afschrijving op materiële vaste activa21  1.369  1.332 
Directe productiekosten22  49.015  50.819 
Overige bedrijfslasten23  4.565  3.853 
Som der bedrijfslasten  82.855  82.212 

  
Bedrijfsresultaat -857  790 

Rente

Financiële baten en lasten24  -    -   
  

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -857 790 

Over te dragen Reserve Media-aanbod  -    -   

Exploitatieresultaat na overdracht25 -857  790 

FTE gemiddeld 353 (2017: 349)

FTE ultimo   356 (2017: 371)

Jaarrekening
EXPLOITATIEREKENING 
x € 1.000

Verborgen verleden



     Radio TV OMA NA OK Totaal
Baten

Media-aanbod17 6.860 49.687 8.704  -   11.094 76.345
Programmagebonden eigen bijdragen18 249 4.461 487  -    -   5.197
Opbrengst Nevenactiviteiten19  -    -    -   456  -   456
Som der bedrijfsopbrengsten 7.109 54.148 9.191 456 11.094 81.998

Lasten
Lonen en salarisen20 1.986 11.544 3.036 136 5.830 22.532
Sociale lasten20 557 3.233 852 38 694 5.374
Afschrijving op materiële vaste activa21 54 143  -    -   1.172 1.369
Directe productiekosten22 4.401 38.791 5.409 34 380 49.015
Overige bedrijfslasten23 50 766 42 13 3.694 4.565
Toerekening Organisatiekosten  -    -    -   61 -61  -   
Som der bedrijfslasten 7.048 54.477 9.339 282 11.709 82.855

Bedrijfsresultaat 61 -329 -148 174 -615 -857

Rente
Financiële baten en lasten24  -    -    -    -    -   -

Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen 61 -329 -148 174 -615 -857

Toerekening resultaat niet-prg.gebonden EB 15 115 20 -174 24 -

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 76 -214 -128  -   -591 -857

Over te dragen Reserve Media-aanbod  -    -    -    -    -   -

Exploitatieresultaat na overdracht25 76 -214 -128  -   -591 -857

Jaarrekening
EXPLOITATIEREKENING PER PLATFORM
x € 1.000

FTE gemiddeld 353 (2017: 349)

FTE ultimo   356 (2017: 371)



Jaarrekening

2018 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat -857 790 
Aanpassen voor:
-Afschrijvingen vaste activa  1.369 1.332 
-Bijzondere afwaardering  63  9 
-Mutatie voorzieningen -129 -14 
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 446 2.117 

Aanpassen voor :
-Mutatie voorraden -4.006  551 
-Mutatie vorderingen 163  1.058 
-Mutatie kortlopende en langlopende schulden 2.549 -1.566 

-1.294 43 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten -848  2.160 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -679 -573 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -679 -573 

Mutatie liquide middelen -1.527 1.587 

Totalen
Liquide middelen einde boekjaar 5.219 6.746
Liquide middelen begin boekjaar 6.746 5.159

Mutatie liquide middelen -1.527 1.587

KASSTROOMOVERZICHT
x € 1.000



GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE TOELICHTING

Voornaamste activiteiten
De NTR, gevestigd te Hilversum aan het Wim T. Schippersplein 5, 1217 WD Hilversum, 
is een stichting, ingeschreven bij de KvK te Hilversum onder nummer 51409763. De NTR 
maakt speciale programma’s voor alle doelgroepen. De NTR is een publieke omroep met 
wettelijke taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur, jeugd en diversiteit.

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op 
balansdatum 31 december 2018.

Toegepaste standaarden
Op basis van artikel 2.172 Mediawet is de jaarrekening opgesteld conform het Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016, de bepalingen 
van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT), BW2 Titel 9 en aanvullende 
bepalingen van het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep. 
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva in de balans gewaardeerd 
tegen nominale waarde en luiden alle bedragen in duizenden euro.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING  
VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld 
in de verdere grondslagen. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming 
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economi-
sche voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie 
(met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke veran-
dering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een trans-
actie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde 
zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans 
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid 
van de bepaling van de waarde.

De baten en lasten  worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben 
(moment van uitzending). De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens 
de functionele valuta is. Tenzij anders vermeld is alle financiële informatie in euro’s
afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Jaarrekening



Gebruik van schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
worden er verschillende oordelen en schattingen gevormd die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk 
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstel-
lingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s 
Vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta omgerekend tegen 
de geldende wisselkoers op de transactiedatum. 

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij de NTR vorderingen, liquide middelen en lang-
lopende- en kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, 
inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële
instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake 
is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten, is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijk 
geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderne-
ming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de 
financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voor-
nemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
Als er sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijde-
ring uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee 
samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, installaties, apparatuur, vervoermiddelen, 
inventaris/inrichting en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk 
voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die in eigen beheer zijn vervaar-
digd, bestaat uit aanschaffingskosten en overige kosten die rechtstreeks kunnen 
worden toegerekend aan de vervaardiging.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa 
waarop de subsidies betrekking hebben. De afschrijvingen worden berekend als een 
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economi-
sche levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 
en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving 
start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt 
beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering. 

Jaarrekening

Terreinen 0%
Gebouwen 2,5%
Installaties 6,67%
Facilitaire apparatuur 20%
Hardware en software apparatuur 33,33% (vóór 2015 25%)
Vervoermiddelen 25%
Inventaris en inrichting 20%

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Het afschrijvingspercentage voor hardware en software bedraagt 33,33%. 
In afwijking van het financiëel handboek 2016 wordt voor investeringen gedaan vóór 
2015 een afschrijvingspercentage gehanteerd van 25%. Aanschaffingen boven de 
tweeduizendvijfhonderd euro worden geactiveerd; aanschaffingen tot dit bedrag 
komen direct ten laste van de exploitatierekening.



Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aan-
wijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 
Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het 
actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de 
opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseer-
bare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het 
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Voorraden - nog niet verspreid media-aanbod
Waardering van eigen producties geschiedt tegen de directe kosten. Onder de directe 
kosten vallen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, 
de facilitaire kosten en de overige programmakosten. 
De waardering van media-aanbod wordt verminderd met de, voor dit media-aanbod, 
ontvangen bijdragen van derden. Nog niet verspreid media-aanbod wordt op balans-
datum individueel beoordeeld. Bepaald media-aanbod wordt volledig afgewaardeerd
als er is besloten het media-aanbod niet te verspreiden. 

Als twee jaar na de eerste voorraadwaardering nog steeds geen beslissing is genomen 
ten aanzien van het verspreiden van bepaald media-aanbod, wordt het betreffende 
media-aanbod volledig afgewaardeerd. In specifieke gevallen kan hiervan worden afge-
weken. Het gaat dan om gevallen waarin wel voldoende zekerheid over de verspreiding 
van het media-aanbod, maar niet over het jaar waarin de verspreiding zal plaatsvinden 
of de verspreiding later dan twee jaar na aankoop of productie zal plaatsvinden. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de aankoop van (licenties voor) speelfilms en series die minimaal 
twee jaar na aankoop ingaan.

Voorraden - herhalingen
De directe kosten van een eigen productie worden toegerekend aan de eerste 
verspreiding van deze productie. Alleen indien op het moment van eerste verspreiding 
schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod daadwerkelijk herhaald zal worden én 
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voor de herhaling bekostiging is vastgesteld, wordt een deel van de directe kosten
toegerekend aan de herhaling. Waardering van een herhaling geschiedt tegen 
maximaal het vastgestelde bekostigingsbedrag.

Aangekochte producties waar op basis van contractuele afspraken is betaald voor 
het recht op herhaling van media-aanbod, worden op balansdatum gewaardeerd, mits 
schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod daadwerkelijk herhaald zal worden én 
voor de herhaling bekostiging is vastgesteld. Waardering geschiedt tegen maximaal
het vastgestelde bekostigingsbedrag. Alle herhalingen worden drie jaar na de eerste 
voorraadwaardering volledig afgewaardeerd.

Reserve Media-aanbod 
Op de Reserve Media-aanbod worden over- en onderbestedingen gemuteerd. 
Een negatief saldo geeft een verrekenbaar tekort weer en een positief saldo een 
bestedingsverplichting voor de toekomst. De Nederlandse Publieke Omroep heeft
een grens bepaald voor de maximale hoogte van de reserve voor media-aanbod. 
Voor de NTR bedraagt deze € 6.500.

De Klas



50

Voorzieningen - algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van een in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het ver-
leden, waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk 
is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Indien 
(een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waar-
schijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de 
voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. Tenzij anders 
vermeld worden voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste 
schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
en verliezen af te wikkelen.

Voorziening groot onderhoud
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud 
aan panden, installaties e.d. op basis van het geschatte bedrag van het groot onder-
houd en de periode tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud. De uitgaven 
van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening voor 
zover deze is gevormd door de beoogde kosten. Indien de kosten van groot onderhoud 
uitgaan boven de boekwaarde van de voor het desbetreffende actief aangehouden 
voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de exploitatierekening.

Voorziening werkzekerheidsafspraken CAO
De voorziening werkzekerheidsafspraken CAO is bepaald op basis van de in de CAO 
vastgelegde werkzekerheidsafspraken.

Voorziening omzetbelasting
De voorziening inzake omzetbelasting is gevormd voor het bedrag van de te verwach-
ten betalingen bij een mogelijke claim van de Belastingdienst als gevolg van een dispuut 
over toepassing van de printprijsregeling bij Nederlandse speelfilms.

Jaarrekening

De Aardappeleters



Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 
De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen en wordt gewaardeerd tegen contante waarde. De berekening
is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

RESULTAATBEPALING

Algemeen 
Ingevolge artikel 2.149 t/m 2.153 van de Mediawet 2008 worden exploitatieoverschotten 
geboekt ten gunste van de Reserve Media-aanbod ter verrekening met tekorten
in volgende jaren. Met ingang van 2005 dient een reserve, boven een door de NPO 
gemaximeerde reserve voor media-aanbod, overgedragen te worden aan de NPO.

Exploitatierekening
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en
het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd (moment van uitzending). De lasten worden bepaald op historische 
basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben (moment 
van uitzending). In de exploitatierekening zijn de referenties conform het voorgeschre-
ven model opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Media-aanbod en programmagebonden eigen bijdragen 
Media-aanbod met betrekking tot de exploitatie wordt als bate opgenomen als zij 
schriftelijk is bevestigd. Programmagebonden eigen bijdragen worden toegerekend 
aan de exploitatierekening van het boekjaar waarop de kosten van deze bijdragen 
betrekking hebben.

Nevenactiviteiten
Het resultaat van de nevenactiviteiten wordt bepaald door de opbrengst uit verkopen 
in het boekjaar te verminderen met de directe kosten, zijnde de kosten voor vervaardi-

ging, verzending of exploitatie van het materiaal. De overige niet direct aan producten 
toe te wijzen projectgebonden kosten, waaronder de organisatiekosten, worden 
toegerekend aan het jaar waarop deze kosten betrekking hebben. 

Lonen en salarissen
De kosten worden toegerekend aan de periode waarop de kosten betrekking hebben. 
De cijfers over 2017 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk 
te maken. 

Directe productiekosten
Hieronder zijn begrepen de direct aan de programma’s toerekenbare kosten. 
De kosten worden verantwoord in de periode dat de uitzending heeft plaatsgevonden.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden verantwoord in de periode waarop de kosten
betrekking hebben.

Series
De kosten van programma’s die een seriematig karakter hebben, worden naar rato
van het aantal uitzendingen ten laste van de exploitatie gebracht. 

Aanloop- en ontwikkelingskosten van projecten
Aanloopkosten voor series en research- en ontwikkelingskosten van toekomstige 
projecten of pilots worden ten laste gebracht van de exploitatie.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de exploitatierekening verantwoord 
en toegerekend aan het jaar waarin sprake is van verspreiding van het media-aanbod.
Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende 
het dienstverband in aanmerking genomen. Toevoegingen aan en vrijval van verplich-
tingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de exploitatierekening gebracht.

Jaarrekening



Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan 
de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover 
de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een 
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschul-
digde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover er 
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst 
verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor 
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, 
indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom 
van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan 
worden geschat.

Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand 
van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de 
werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. 
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te
wikkelen. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt 
een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit 
overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien 
en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De pensioenvoorziening omvat de voorziening voor de pensioenverplichtingen aan 
de medewerkers. De medewerkers van de NTR hebben een pensioenregeling die is 
ondergebracht bij PNO Media. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk 
geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de 
toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de 
middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe 
heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe 
geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. 
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De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet 
gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. De uitvoerings-
overeenkomst met het pensioenfonds heeft een looptijd van 
vijf jaar. De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in
deze uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:

•  Indexatie geeft geen aanleiding tot premieaanpassingen.
• Premiereductie of -terugstorting vindt niet plaats.
• Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de uitvoerings
 overeenkomst de premie vast. Er is geen maximale premie overeengekomen.
•  In geval van een reservetekort of –overschot van het pensioenfonds heeft 
 de NTR overeenkomstig het reglement geen aandeel daarin.

Dekkingsgraad pensioenfonds PNO Media
Door de kredietcrisis en de lage rente bevindt het pensioenfonds zich in een reserve-
tekort. De dekkingsgraad (marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percen-
tage van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB) van 
het fonds per balansdatum bedraagt 106% (2017: 102 %). Het pensioenfonds heeft bij 
DNB een herstelplan ingediend om binnen 10 jaar het eigen vermogen te herstellen 
tot het vereiste minimum van circa 123%.

Het Geld 
van de Sjeik



Ontslagvergoedingen 
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 
NTR zich aantoonbaar heeft verbonden tot beëindiging van het dienstverband van een 
of meer personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter 
stimulering van vrijwillig ontslag. De NTR heeft zich aantoonbaar verbonden tot het 
doen van ontslaguitkeringen als formeel een gedetailleerd plan (of regeling) is opgesteld 
en intrekking daarvan redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. In het plan/de regeling 
zijn de betrokken locaties, alsmede de functie en het geschatte aantal van de werk-
nemers die zullen worden ontslagen, de ontslaguitkering voor iedere functie(groep)
en de periode die gemoeid is met de uitvoering van het plan benoemd. Ten aanzien 
van de ontslaguitkeringen bij vrijwillig ontslag worden de verplichtingen en de last 
berekend op basis van het aantal personeelsleden dat naar verwachting op het aanbod 
zal ingaan. Indien er  sprake is van ontslaguitkeringen die over meer dan 12 maanden 
na balansdatum betaalbaar worden gesteld, dan worden deze tegen contante waarde 
gewaardeerd. 

Operationele lease  
Bij de NTR is er sprake van operationele lease, waarbij het leaseobject niet wordt
geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden over de leaseperiode 
ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Reorganisatiekosten 
Verantwoording van reorganisatiekosten en bijdragen voor reorganisatiekosten
van het ministerie van OCW vindt plaats op het moment dat deze zijn gerealiseerd, 
voorzienbaar worden geacht of schriftelijk zijn toegekend. 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soort-
gelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren

Vennootschapsbelasting
De NTR is op basis van de wet ‘Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ 
in beginsel onderworpen aan vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2016.                                                       

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Jaarrekening



Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
winst-belastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de exploitatie-
rekening opgenomen.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting 
te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand 
van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel 
al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren 
verschuldigde belasting.
Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële
verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is er sprake van tijdelijke ver-
schillen. Voor belastbare en verrekenbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening 
latente belasting gevormd. Voor tijdelijke verschillen die bij realisatie of afwikkeling
van het actief, de voorziening, de schuld of het overlopend passief niet leiden tot over 
toekomstige verslagjaren verschuldigde of te verrekenen belasting, ontstaan door 
het karakter van de verschillen geen latenties.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum 
en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden 
verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balans-
datum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van 
belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden 
de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Jaarrekening

Kasboekje
van Nederland



1. Materiële vaste activa
Terreinen Gebouwen Installaties Apparatuur

Vervoer- 
middelen

Inventaris &  
 inrichting Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari  1.564  14.681  3.094  3.422  21  723  23.505 
Cumulatieve afschrijvingen  -  -4.773  -2.294  -1.676  -21  -488  -9.252 
Boekwaarde per 1 januari  1.564  9.908  800  1.746  -  235  14.253 

Investeringen  -  9  3  626  -  41  679 
Afschrijvingen  -  -492  -63  -719  -  -95  -1.369 
Bijzondere afwaardering -  -  -  -63  -  -  -63 

Boekwaarde per 31 december  1.564  9.425  740  1.590  -  181  13.500 

Aanschafwaarde 31 december  1.564  14.690  3.097  4.048  21  764  24.184 
Aanschafwaarde desinvesteringen  -  -  -  -130  -12  -18  -160 
Afschrijvingen desinvesteringen  -  -  -  130  12  18  160 
Cumulatieve afschrijvingen  -  -5.265  -2.357  -2.395  -21  -583  -10.621 
Bijzondere afwaardering -  -  -  -63  -  -  -63 

Boekwaarde per 31 december  1.564  9.425   740  1.590  -  181  13.500 

Jaarrekening
TOELICHTING OP DE BALANS
x € 1.000

ACTIVA 

MATERIËLE VASTE ACTIVA
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Terreinen
Het Entreeterrein is in gedeelde eigendom van NTR (1/3), BNNVARA (1/3) en VPRO (1/3). 
Het terrein van het NTR/BNNVARA-gebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/2) en 
BNNVARA (1/2). Het terrein van het NTR Paviljoen is voor 100% eigendom van de NTR.
De boekwaarde van de terreinen ad € 1.564 is opgebouwd uit het NTR/BNNVARA-terrein 
ad € 807, het terrein in gedeelde eigendom met BNNVARA en VPRO ad € 174 en het 
terrein van het NTR Paviljoen ad € 583.

Gebouwen
Het Entreegebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/3), BNNVARA (1/3) en VPRO (1/3). 
Het NTR/BNNVARA-gebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/2) en BNNVARA (1/2). 
Het NTR Paviljoen is voor 100% eigendom van de NTR. De boekwaarde van de gebouwen 
ad € 9.425 is opgebouwd uit het NTR/BNNVARA-gebouw ad € 6.537, het Entreegebouw 
ad € 1.780 en het NTR Paviljoen ad € 1.108.

Installaties
De boekwaarde van de installaties ad € 740 is opgebouwd uit energie- en warmteinstallaties in 
het NTR/BNNVARA-gebouw ad € 542, het Entreegebouw ad € 163 en het NTR Paviljoen ad € 35

Apparatuur
De boekwaarde van de apparatuur ad € 1.590 is opgebouwd uit facilitaire apparatuur 
ad € 1.184 en hard- en software ad € 406. In 2018 is een bedrag ad € 626 geïnvesteerd 
in met name een mobiele (radio)studio en verder in netwerksystemen en back-up/
recovery systemen. Daarnaast heeft er een investering en afwaardering ad € 63 
plaatsgevonden in een facilitaire programmastudio, omdat de realiseerbare waarde 
aan het einde van de productieperiode nihil is.  

Vervoermiddelen
De boekwaarde van de vervoermiddelen is nihil. 

Inventaris en inrichting.
De boekwaarde van inventaris en inrichting bedraagt € 181. In 2018 is een bedrag 
ad € 41 geïnvesteerd in onder andere stabureaus.

Jaarrekening



VOORRADEN

2. Voorraden onderhanden werk media-aanbod

De voorraad per 31 december 2018 bedraagt € 12.564. De voorraad stijgt ten opzichte 
van 2018 door een toename van het aantal langlopende producties en coproducties, 
een toename van producties die begin 2019 worden uitgezonden en een stijging van 
het aantal aankopen via de NPO. Een specificatie van de bijdragen is opgenomen onder 
de ‘Overige verantwoording’. 
De voorraad ouder dan twee jaar bedraagt € 767. Dit betreft speelfilms en documentai-
res waarvoor een uitzendgarantie aanwezig is. In 2018 is er geen sprake geweest van 
afwaardering van projecten of waardering van herhalingen.

3. Overige voorraden
De overige voorraad ad € 3 bestaat uit een voorraad tegoedbonnen en daalt ten 
opzichte van 2017 door het aanhouden van een lagere voorraad.

VORDERINGEN

4. Handelsdebiteuren 
De vordering op handelsdebiteuren ad € 826 daalt ten opzichte van 2017 als gevolg 
van een actief debiteurenbeleid en fluctuaties in de programmering. 

Op het saldo handelsdebiteuren worden de dubieuze debiteuren in mindering 
gebracht. De dubieuze debiteuren zijn als volgt opgebouwd:

Het saldo dubieuze debiteuren is nihil en daalt ten opzichte van 2017 door de afboeking 
van een aantal dubieuze debiteuren. 

5. Overige vorderingen 
Het saldo overige vorderingen ad € 142 stijgt ten opzichte van 2017 door een 
opgenomen vordering op de NPO voor toegekend media-aanbod.

6. Overlopende activa 
De overlopende activa ad € 1.011 betreffen nog te ontvangen programmatische bij-
dragen van het NPO-fonds ad € 415, baten nevenactiviteiten ad € 161 en diverse overige 
bijdragen van derden ad € 435 (o.a. co-productiebijdragen, bijdragen CoBO en bijdragen 
publieke omroepen). Het volledige bedrag van de overlopende activa heeft een 
resterende looptijd minder dan 1 jaar.

LIQUIDE MIDDELEN

7. Liquide middelen 
Het totaal van de liquide middelen bedraagt € 5.219, waarvan € 18 in kas. Het saldo 
daalt ten opzichte van 2017 als gevolg van een toename van de voorraad programma’s 
die in productie zijn en waar een uitzendgarantie aan ten grondslag ligt.

Jaarrekening

 2018 2017

Waarde voorraad per 31 december  15.219  11.887 

Bijdragen Mediafonds/NPO-fonds  2.282  2.703 
Bijdragen overige derden  373  629 

 2.655  3.332

Balanswaarde per 31 december  12.564 8.555

 2018 2017

Stand per 1 januari  23  31 
Afboekingen  -23  -8 

Stand per 31 december  - 23



PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 

8. Algemene reserve
De algemene reserve ultimo 2018 bedraagt € 750, dit is het door OCW voor de NTR 
gehanteerde grensbedrag voor de algemene reserve.  

9. Reserve Media-aanbod

Het negatieve exploitatieresultaat ad € 857 is ten laste gebracht van de Reserve
Media-aanbod en in de jaarrekening verwerkt. De maximum Reserve Media-aanbod 
van de NTR bedraagt € 6.500.
Er is geen sprake van overgedragen Reserve Media-aanbod aan de NPO.

VOORZIENINGEN

10. Pensioenvoorziening 
Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2006 is een compen-
satieregeling ingevoerd, gebaseerd op artikel 44 uit het PNO pensioenreglement. 
Artikel 44 compenseert het gemis aan pensioenopbouw tussen 60 en 65 jarige leeftijd 
voor iedere werknemer die op 1 januari 1997 deelnemer was en tot de destijds 
geldende pensioenleeftijd van 60 jaar onafgebroken deelnemer zou blijven.

Ten aanzien van deze compensatieregeling is door de NTR een voorziening getroffen.
De voorziening is berekend door het pensioenfonds PNO Media en contant gemaakt 
tegen een rentevoet van 1%. 

Jaarrekening

 2018 2017

Stand per 1 januari  5.714 4.924

Exploitatieresultaat na overdracht  -857  790 
  

Stand per 31 december  4.857  5.714

 2018 2017

Stand per 1 januari  1.244  1.321 
Herrekening 28  56 
Vrijval  -176  -133 

  
Stand per 31 december 1.096   1.244

11. Overige Voorzieningen 
2018 2017

Loopbaantrajecten  395  372 
Voorziening inzake omzetbelasting  68  211 
Voorziening jubilea  456  430 
Voorziening groot onderhoud NTR/BNNVARA-gebouw  716  633 
Voorziening groot onderhoud NTR Paviljoen  219  203 
Voorziening groot onderhoud Entreegebouw  90  76 

  
Stand per 31 december  1.944     1.925 

De pensioenvoorziening ad € 1.096 daalt ten opzichte van 2017 door met name 
uitdiensttreding van een aantal medewerkers.



Loopbaantrajecten
De voorziening loopbaantrajecten wordt gevormd op grond van de CAO voor omroep-
personeel voor medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam 
zijn en recht hebben om eens in de vijf jaar een loopbaantraject te volgen op kosten 
van de werkgever. Hiertoe wordt een bedrag ad € 1 (duizend euro) per werknemer 
gereserveerd.

De voorziening ad € 395 stijgt ten opzichte van 2017 door een stijging van het aantal 
medewerkers op peildatum 1 januari 2018 ten opzichte van 1 januari 2017. De peil-
datum is vastgesteld op grond van de CAO. De voorziening is toereikend ter dekking 
van loopbaantrajecten voor het totaal aantal werknemers. Het is niet mogelijk om 
het kortlopende deel van de voorziening in te schatten, omdat de voorziening flexibel 
kan worden aangewend.

Voorziening inzake omzetbelasting 
Deze voorziening is het gevolg van een verschil van mening tussen de Belastingdienst 
en de NTR over de toepassing van de printprijsregeling bij Nederlandse speelfilms. 
Als gevolg van het vervallen van de printprijsregeling, wordt er geen reservering 
meer opgebouwd voor toekomstige jaren. 
 

De voorziening ad € 68 daalt ten opzichte van 2017 doordat de voorziening jaarlijks 
wordt afgebouwd, rekening houdend met de navorderingstermijn van de Belasting-
dienst. De voorziening heeft een looptijd korter dan één jaar.

Voorziening jubilea 
De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen 
in overeenstemming met richtlijn 271 Personeelsbeloningen. De voorziening betreft de 
contante waarde van in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. In de berekening 
wordt een rentevoet gehanteerd van 1% en een gemiddelde stijging van het salaris 
van 1%. De rentevoet wordt omroepbreed jaarlijks door de NPO vastgesteld.
Verder wordt er rekening gehouden met gedane toezeggingen, blijfkans, leeftijd en 
een pensioengerechtigde leeftijd zoals opgenomen in de algemene ouderdomswet.

Jaarrekening

2018 2017

Stand per 1 januari  372  346 
Dotatie  38  52 
Uitbetalingen  -15  -26 

  
Stand per 31 december 395   372 

2018 2017

Stand per 1 januari  211  293 
Vrijval  -143  -82 

  
Stand per 31 december 68    211 

2018 2017

Stand per 1 januari  430  424 
Dotatie  40  30 
Onttrekking  -14  -24 

  
Stand per 31 december 456   430 

Van de voorziening ad € 456 heeft € 6 een looptijd korter dan één jaar. 



VakKing 2018

Voorziening groot onderhoud’ 
De voorzieningen groot onderhoud van het NTR/BNNVARA-gebouw, NTR Paviljoen en 
Entreegebouw hebben een overwegend langlopend karakter en stijgen ten opzichte 
van 2017, omdat de kosten voor groot onderhoud van de gebouwen lager zijn dan de 
reguliere dotatie aan de voorziening. 

NTR/BNNVARA-gebouw

Van de voorziening heeft € 190 een looptijd korter dan één jaar.
 
NTR Paviljoen 

Jaarrekening

2018 2017

Stand per 1 januari  633  570 
Dotatie  87  87 
Onttrekking  -4  -24 

  
Stand per 31 december  716     633

2018 2017

Stand per 1 januari  203  169 
Dotatie  16  47 
Onttrekking  -  -13 

  
Stand per 31 december  219     203 

De dotatie daalt omdat er een aanpassing heeft plaatsgevonden in de planning van de 
onderhoudswerkzaamheden. Van de voorziening heeft € 24 een looptijd korter dan één 
jaar.

2018 2017

Stand per 1 januari  76  60 
Dotatie  16  16 
Onttrekking  -2  - 

  
Stand per 31 december  90      76 

Entreegebouw

Van de voorziening heeft € 13 een looptijd korter dan één jaar..



LANGLOPENDE SCHULDEN 

12. Onderhandse leningen
De lening van het Ministerie van OCW ad € 8.826 is rentedragend, aflossingsvrij en
kan te allen tijde worden afgelost. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld 
en bedraagt in 2018 0%. In de verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden. 

KORTLOPENDE SCHULDEN

13. Schulden aan leveranciers 
De schulden aan leveranciers ad € 5.713  betreffen openstaande crediteuren.

14. Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Het saldo belastingen en premies sociale verzekeringen ad € 1.345 betreft de afdracht 
loonheffing over december en daalt ten opzichte van 2017 door een daling van het 
aantal Fte ultimo boekjaar.
Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van 
kracht geworden. Deze wet heeft als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze 
in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om 
zo een gelijk speelveld te creëren. Dit houdt voor de NTR in dat zij per 1 januari 2016 
Vpb-plichtig is voor zover zij één of meer onderneming(en) drijft. De NTR heeft goede 
argumenten om zich op het standpunt te stellen dat zij niet belastingplichtig is voor 
de vennootschapsbelasting. Hierover is zij in discussie getreden met de Belastingdienst. 
Deze discussie is momenteel nog gaande. De directie van de NTR acht de implicatie van 
de sinds 1 januari 2016 van kracht geworden Wet modernisering Vpb-plicht overheids-
ondernemingen beperkt en derhalve is geen Vpb (acuut en latent) in de jaarrekening 
2018 opgenomen. 

15. Overige schulden

De totale overige schulden bedragen € 4.201 en stijgen ten opzichte van 2017 door 
een schuld aan de NPO voor additioneel werkkapitaal.

Reservering verlofuren 
De verlofuren worden gewaardeerd op basis van het jaarsalaris, opgehoogd met 
sociale lasten, en berekend naar rato van de opgebouwde verlofuren. Voor de verlof-
uren dient conform de CAO-bepalingen een voorziening te worden getroffen.    
De reservering verlofuren ad € 736 daalt ten opzichte van 2017 doordat medewerkers 
actiever verlofuren hebben opgenomen.

Reservering depot leeftijdsuren  
Medewerkers kunnen, als uitvloeisel op hetgeen in de CAO is afgesproken, opgebouwde 
leeftijdsdagen onderbrengen in een separaat depot leeftijdsuren. Dit depot kan 
uitsluitend worden aangewend aan het einde van de loopbaan ter vervroeging van 
de pensioendatum. De leeftijdsuren worden op dezelfde grondslagen gewaardeerd 
als de verlofuren. 
De reservering depot leeftijdsuren ad € 511 stijgt ten opzichte van 2017 doordat 
medewerkers meer verlofuren in het depot leeftijdsuren hebben ondergebracht. 

Jaarrekening

2018 2017

Reservering verlofuren  736  834 
Reservering depot leeftijdsuren  511  416 
Schuld aan de NPO  2.134  296 
Diversen  820  300 

  
Totaal  4.201      1.846  



 11 Friese Fonteinen

Schuld aan de NPO
De schuld aan de NPO ad € 2.134 stijgt ten opzichte van 2017 door een schuld aan 
de NPO voor additioneel werkkapitaal ten behoeve van aanvullende financiering van
de voorraad van de NTR voor langlopende (drama)series, speelfilms, documentaires, 
jeugdprogrammering en geschiedenisprogramma’s.  

Diversen 
Het saldo diversen ad € 820 stijgt ten opzichte van 2017 door een schuld als gevolg van 
de kosten voortvloeiend uit de reorganisatie door opgelegde bezuinigingen van OCW. 

16. Overlopende passiva 
Onder de overlopende passiva ad € 4.533 zijn verplichtingen opgenomen die betrekking 
hebben op 2018 en waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen. Het betreft verplich-
tingen voor programmatische kosten (bijvoorbeeld co-productiebijdragen, rechten, 
diverse facilitaire productiekosten) en organisatiekosten. Het volledige bedrag van
de overlopende passiva heeft een resterende looptijd minder dan 1 jaar.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van 
kracht geworden. Deze wet heeft als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze 
in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om 
zo een gelijk speelveld te creëren. Dit houdt voor de NTR in dat zij per 1 januari 2016 
Vpb-plichtig is voor zover zij één of meer onderneming(en) drijft. De NTR heeft goede 
argumenten om zich op het standpunt te stellen dat zij niet belastingplichtig is voor 
de vennootschapsbelasting. Hierover is zij in discussie getreden met de Belastingdienst. 
Deze discussie is momenteel nog gaande. De directie van de NTR acht de implicatie van 
de sinds 1 januari 2016 van kracht geworden Wet modernisering Vpb-plicht overheids-
ondernemingen beperkt en derhalve is geen Vpb (acuut en latent) in de jaarrekening 
2018 opgenomen. 

Niet in de balans opgenomen activa
Er is geen sprake van niet in de balans opgenomen activa.

Jaarrekening

< 1 jaar < 5 jaar Totaal

Faciliteiten  542  968 1.510
Huur  223  -   223

   
Totaal  765       968  1.733   

Er zijn geen verplichtingen langer dan vijf jaar aangegaan. 



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING x € 1.000

BATEN

17. Media-aanbod 

De totale baten media-aanbod bedragen € 76.345 en dalen ten opzichte van 2017 
met € 1.627 (2%) doordat er in 2018 geen vergoeding voor reorganisatiekosten is 
verantwoord. 
De vergoedingen OCW betreffen reguliere baten media-aanbod voor toegekende en 
uitgezonden programma’s.
De Omroep Brede Middelen betreffen met name baten voor Cultura/NPO 2 Extra, levens-
beschouwelijke programmering, Caribische nieuwsvoorziening, NPO Start Plus en de 
exploitatie van programmarechten.

In 2018 is geen vergoeding voor reorganisatiekosten verantwoord.

Voor een specificatie van de bijdragen Mediafonds, NPO-fonds, CoBO en overige derden 
wordt verwezen naar de ‘Overige verantwoording’. 

De overige programma-opbrengsten ad € 435 betreffen kabel- en muziekopbrengsten 
en opbrengsten Videma en kaartverkoop. De opbrengsten stijgen ten opzichte van 2017 
door een eenmalige afrekening in 2018 van kabelopbrengsten uit voorgaande jaren.

19. Opbrengst nevenactiviteiten 
De opbrengst nevenactiviteiten ad € 456 daalt ten opzichte van 2017 door lagere 
opbrengsten uit de verkoop of het in licentie geven van (delen van) programma’s 
(royalties) en de verkoop van programma gelieerde producten. Voor een specificatie 
van de nevenactiviteiten wordt verwezen naar de ‘Overige verantwoording’.

Jaarrekening

2018 2017

Vergoedingen OCW  71.715  71.598 
Omroep Brede Middelen  4.630  4.510 
Vergoeding reorganisatiekosten OCW  -  1.864 

  
Totaal  76.345       77.972   

2018 2017

Mediafonds/NPO-fonds  3.143  3.105 
CoBO  168  126 
Overige derden  1.451  1.075 

 4.762  4.306 
Overige programma-opbrengsten  435   123  

  
Totaal  5.197        4.429    

18. Programmagebonden eigen bijdragen



LASTEN

20. Lonen en salarissen
2018 2017

Lonen & Salarissen  20.630  20.037 
Overige personeelskosten  1.902  782 

 22.532  20.819 
Sociale- en pensioenlasten
Sociale lasten  3.374  3.237 
Pensioenlasten  2.000  2.152 

 5.374  5.389 

Totaal  27.906   26.208 

Personeelsaantallen
FTE gemiddeld 353 (2017: 349)
FTE ultimo  356 (2017: 371)

De totale lasten ad € 27.906 stijgen ten opzichte van 2017 als gevolg van met name een 
stijging van de overige personeelskosten. De overige personeelskosten stijgen door 
reorganisatiekosten bij de afdeling Marketing & Communicatie als gevolg van de door 
OCW opgelegde bezuinigingen.
De overige personeelskosten bestaan naast reorganisatiekosten uit detacherings-
kosten, reiskosten woon-werk en diverse overige personeelskosten.
De lonen & salarissen en sociale lasten stijgen licht ten opzichte van 2017 door met 
name een CAO-verhoging.
De pensioenlasten dalen ten opzichte van 2017 door een daling van de pensioenpremie.
De lonen, salarissen en overige personeelskosten over 2017 zijn geherrubriceerd ten-
einde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.

21. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa ad € 1.369 betreffen afschrijvingen op 
gebouwen, installaties, apparatuur en inventaris en inrichting. Voor een toelichting 
op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

22. Directe productiekosten
De directe productiekosten zijn opgebouwd uit technische productiekosten, kosten 
van freelancers, co-productiebijdragen, bijdragen van publieke omroepen en overige 
programmakosten. 

De totale directe productiekosten ad € 49.015 dalen ten opzichte van 2017 als gevolg 
van lagere technische productiekosten en co-productiebijdragen.
De technische productiekosten dalen door het uitzenden van andersoortige producties.
De co-productiebijdragen dalen ten opzichte van 2017 door een daling van het aantal 
extern geproduceerde programma’s (co-producties).
De bijdrage publieke omroepen daalt ten opzichte van 2017 door een afname van in 
gezamenlijkheid met andere omroepen geproduceeerde programma’s. De overige pro-
grammakosten stijgen ten opzichte van 2017 door een stijging van de productiekosten 
voor FunX als gevolg van een stijging van toegekend budget voor FunX.

Jaarrekening

2018 2017

Technische productiekosten  14.364  15.728 
Freelancers  8.824  8.917 
Co-productiebijdragen  16.700  18.831 
Bijdrage publieke omroepen  -2.296  -2.846 
Overige Programmakosten  11.423  10.189 

Totaal  49.015   50.819  



Het Klokhuis 
onderneemt

23. Overige bedrijfslasten   

De overige bedrijfslasten ad € 4.565 stijgen ten opzichte van 2017 door een stijging 
van kosten voor uitbesteed werk aan bedrijven en promotiekosten. De kosten voor 
uitbesteed werk aan bedrijven stijgen ten opzichte van 2017 door een stijging van 
de inhuur van extern personeel en doordat er in 2017 sprake was van een eenmalige 
vrijval van een voorziening voor juridische kosten. 

 De promotiekosten stijgen ten opzichte van 2017 door hogere uitgaven voor program-
mamarketing voor jeugd (Sinterklaasjournaal). De overige kosten dalen ten opzichte van 
2017 door met name een hogere vrijval van de voorziening voor btw lasten.

24. Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn nihil als gevolg van de lage rentestanden in 2018. 
Het rentepercentage van de lening van OCW bedraagt in 2018 0%.

25. Exploitatieresultaat na overdracht
Het exploitatieresultaat na overdracht bedraagt € 857 negatief (1% van de baten).
Het negatieve exploitatieresultaat is met name het gevolg van gerealiseerde reorgani-
satiekosten in 2018.

Jaarrekening

2018 2017

Overige kosten CAO personeel  611  638 
Uitbesteed werk aan bedrijven  2.000  1.301 
Overige aan afdeling gerelateerde kosten  275  298 
Promotiekosten  598  428 
Huisvestingskosten  445  448 
Overige kosten  636  740 

Totaal   4.565    3.853 

2018 2017

Saldo exploitatieresultaat na overdracht -857 790
Correctie vergoeding reorganisatiekosten  - -1.864
Correctie reorganisatiekosten 775 -17

Genormaliseerd exploitatieresultaat na overdracht -82   -1.091 



OVERIGE VERANTWOORDING

ACCOUNTANTSKOSTEN
De accountantskosten 2018 van KPMG bedragen € 75 (2017: € 74).
De kosten voor overige dienstverlening van KPMG betreffen een bijzondere verklaring 
bij een projectafrekening ad € 4 (2017: € 24). In 2017 was sprake van kosten voor
de uitvoering van een IT-audit.

NEVENACTIVITEITEN
Nevenactiviteiten dienen te worden aangemeld bij het Commissariaat voor de Media. 
Overeenkomstig artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet wordt toestemming gegeven 
voor een nevenactiviteit indien deze verband houdt met of ten dienst staat van de 
verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het 
media-aanbod van de publieke media-instelling en indien deze op marktconforme wijze 
wordt verricht en ten minste kostendekkend is.

Cluster 1 Cluster 7 Totaal
Baten

Opbrengst Nevenactiviteiten 400 56 456 
Som der bedrijfsopbrengsten 400 56 456 

Lasten
Lonen en salarisen  116  20  136 
Sociale lasten  33  5  38 
Directe productiekosten  25  9  34 
Overige bedrijfslasten  6  7  13 
Toerekening Organisatiekosten  54  7  61 
Som der bedrijfslasten  234  48  282 

Bedrijfsresultaat 166 8 174 

Nevenactiviteiten worden volgens de beleidsregels van het Commissariaat voor de 
Media 2016 verantwoord op basis van een indeling per cluster.

Cluster 1 betreft de exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten 
de publieke media-opdracht (bijvoorbeeld programmaformats buitenland, fragmenten, 
ready-mades, dvd’s, cd’s of downloads).

Cluster 7 betreft het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten 
(bijvoorbeeld lespakketten, (werk)boeken en docentenhandleidingen, merchandise 
producten of licentieverlening van rechten op (beeld)merken).

Er is geen sprake van niet-kostendekkende nevenactiviteiten per cluster of binnen de 
clusters. Binnen de clusters is er geen sprake van individuele nevenactiviteiten met een 
totaal aan opbrengsten of lasten groter dan € 125.

Jaarrekening



FINANCIËLE INSTRUMENTEN 
De NTR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van primaire financiële 
instrumenten zoals vorderingen, liquide middelen en kort- en langlopende schulden 
die de NTR blootstelt aan krediet-, rente-, kasstroom-, valuta- en liquiditeitsrisico. 
Om deze risico’s te beheersen heeft de NTR beheersmaatregelen opgesteld, waar-
onder frequente liquiditeitsprognose, actief crediteuren- en debiteurenbeheer en actief 
beheer van werkkapitaal en voorraad media-aanbod. Deze risico’s worden intern voort-
durend en nauwlettend bewaakt. Er is bij de NTR geen sprake van complexe financiële 
instrumenten zoals financiële derivaten.

Kredietrisico 
De NTR loopt kredietrisico over vorderingen opgenomen onder de handels- en overige 
vorderingen. Het maximale kredietrisico dat de onderneming loopt bedraagt€ 1.979 
bestaande uit vorderingen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij een aantal tegen-
partijen. Met deze tegenpartijen bestaat een lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan 
hun betalingsverplichtingen voldaan.

Renterisico en kasstroomrisico 
De NTR loopt renterisico over rentedragende vorderingen en schulden. 
Voor vorderingen loopt de NTR risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. 
Ter beperking van dit risico heeft de NTR geen rentederivaten afgesloten. 

Valutarisico
Als gevolg van beperkte internationale activiteiten is er beperkt sprake van een 
valutarisico. 

Prijsrisico
De NTR heeft geen investeringen in beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde 
bedrijven. Hierdoor loopt de NTR geen prijsrisico.

Liquiditeitsrisico
De NTR bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeits-begrotin-
gen- en prognoses en ziet erop toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar 
zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast doet de NTR aan actief 
crediteuren- en debiteurenbeheer en actief beheer van werkkapitaal en voorraad.

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen 
de onderneming en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onder-
neming. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de onderneming en haar deel-
nemingen, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties 
wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of 
er een bedrag in rekening is gebracht.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke 
grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder 
‘WNT en bezoldiging’.

WNT EN BEZOLDIGING
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoor-
ding is opgesteld op basis van de volgende op de NTR van toepassing zijnde regelgeving 
‘het algemene WNT-maximum’ en aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor 
de Media d.d. 21 december 2017.
Het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in 2018 bedraagt € 189 (2017: € 181). 
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of per functie is berekend 
naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienst-
verband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter 
kan zijn dan 1,0 fte. 
Het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht is voor de voorzitter € 28 (15% 
van het bezoldigingsmaximum) en voor de overige leden € 19 (10% van het bezoldigings-
maximum). De bezoldiging in 2018 voor de leden en de voorzitter van de Raad van
Toezicht is onder het toepasselijke WNT-maximum.

Jaarrekening



Kijken in de ziel: 
Religieuze leiders

* Per 1 januari 2013 is de WNT in werking getreden, waarin een overgangsbepaling 
is opgenomen. De bezoldiging is in overeenstemming met de overgangsbepaling.

Leidinggevende topfunctionarissen x ¤ 1

Naam P. Römer
Functiegegevens Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 216.572
Beloningen betaalbaar op termijn 13.802
Subtotaal 230.374

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  N.v.t. 
Totale bezoldiging 230.374

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan *
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Jaarrekening

Gegevens 2017
Naam P. Römer
Functiegegevens Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 215.631
Beloningen betaalbaar op termijn 14.333
Subtotaal 229.964

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000

Totale bezoldiging 229.964



Toezichthoudende topfunctionarissen x ¤ 1

Naam E. van der Burg G.M.C. de Ranitz M.C.T.H. Dijkman E. Huizer H. Moukaddim J.E.M. Brinkman
Functiegegevens Voorzitter RvT Vice-voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 8.750 10.625* 10.000 10.000 10.000 10.750*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.350 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900
-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2017
Naam E. van der Burg G.M.C. de Ranitz M.C.T.H. Dijkman E. Huizer H. Moukaddim J.E.M. Brinkman
Functiegegevens Voorzitter RvT Vice-voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/6-31/12 1/6-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging - 10.750* 5.833 5.833 10.000 10.750*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 27.150 18.100 10.558 10.558 18.100 18.100

Jaarrekening

*Inclusief vergoeding voor bijwonen vergaderingen Auditcommissie



BPPO
Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) bevat de regeling 
voor die presentatoren, programmakers, DJ’s en vergelijkbare functies binnen de 
publieke omroep waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald 
door marktwerking. Het BPPO bevat honoreringsnormen waaraan landelijke publieke 
media-instellingen zijn gebonden. De bezoldiging is bij de NTR toegepast conform 
de regeling BPPO en blijft binnen de honoreringsnormen.

ONAFHANKELIJK PRODUCT
De lasten onafhankelijk product betreft lasten die samenhangen met de verzorging van 
media-aanbod dat bestaat uit Europese producties die kunnen worden aangemerkt als 
onafhankelijke producties.

Het bestedingspercentage van media-aanbod aan onafhankelijke producties bedraagt 
31% (2017: 32%) en is ruimschoots boven de norm van 16,5%.

BARTERING
Een barter is een overeenkomst waarbij twee partijen goederen en/of diensten ruilen 
die een gelijke geldelijke waarde hebben, excl. btw. Voorwaarden rondom bartering-
transacties zijn vastgelegd in een beleidsbrief bartering door publieke omroep-
instellingen. Barteringtransacties dienen conform  bepaling RJ 270.108 te worden 
verantwoord in de jaarrekening 2017. Bij de NTR is in 2018 geen sprake van barter-
overeenkomsten of bartertransacties met derden.  

Jaarrekening

2018 2017

Lasten onafhankelijke producties 15.554 16.989
OCW-programmabudget 49.687 52.546
Procentuele besteding 31% 32%

VERANTWOORDING PROGRAMMAKOSTEN PER DOMEIN 
Conform het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen 2016 en aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor de Media 
d.d. 25 januari 2019 dienen kosten voor televisie en radio per domein per platform 
verantwoord te worden. 

Domein Televisie NPO 1 NPO 2 NPO 3 Zapp Totaal

Nieuws  -  -  -  -  - 
Opinie  - 11.417 594  -  12.011 
Sport  -  -  -  -  - 
Samenleving 801 4.714 731 332  6.578 
Kennis 388 7.337 2.400 10.096  20.221 
Expressie 982 7.150 6.507 1.028  15.667 
Amusement  -  -  -  -  - 
Bijzondere kosten  -  -  -  -  - 

Totaal  2.171  30.618  10.232  11.456  54.477 



Jaarrekening
NPO NPO NPO NPO NPO

Domein Radio Radio 1 Radio 2 Radio 4 Radio 3 Radio 5 Totaal

Nieuws  -  -  -  -  -  -
Opinie 1.846  -  -  -  -  1.846 
Sport  -  -  -  -  -  - 
Samenleving  -  - 10  -  -  10 
Kennis  -  -  -  -  -  - 
Expressie 1.180 69 3.552 391  5.192 
Amusement  -  -  -  -  -  - 
Bijzondere kosten  -  -  -  -  -  - 

Totaal  3.026  69  3.562  391  -  7.048 

Domein OMA Totaal

Nieuws   -
Opinie  1.569 
Sport  - 
Samenleving  297 
Kennis  2.639 
Expressie  4.834 
Amusement   -
Bijzondere kosten  - 

Totaal  9.339  

SPONSORBIJDRAGEN EN BIJDRAGEN VAN DERDEN
Onder verwijzing naar de Mediawet artikel 2.106 tot en met 2.114, het Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016 en de ‘Beleids-
regel sponsoring publieke media-instellingen 2018’ van het Comissariaat voor de Media 
d.d. 27 maart 2018 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de sponsorbijdragen 
en andere bijdragen van derden die in het boekjaar in de exploitatierekening (verspreid 
media-aanbod) en in de voorraad (nog niet verspreid media-aanbod) zijn verantwoord. 
Daarnaast is het overzicht ingevuld voor bijdragen voor verspreid media-aanbod die 
direct door een buitenproducent zijn ontvangen en niet door de NTR.

De NTR heeft de volledigheid van de rechtstreekse bijdragen van derden aan buiten-
producenten afgedwongen in de productieovereenkomsten. Hierin zijn bepalingen 
opgenomen, dat indien buitenproducenten rechtstreeks bijdragen van derden 
ontvangen, dit vooraf aan de NTR dient te worden overlegd. De rechtstreekse bijdragen 
derden aan buitenproducenten die in de jaarrekening worden verantwoord zijn in 
het boekjaar ontvangen en vastgelegd in de administratie.



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

2Doc: De keuze van mijn vader 1 Mediafonds 113.000 113.000

2Doc: De Woordvoerder 1 NPO fonds 30.250 30.250

80 jarige oorlog, NWM 2018 n.v.t. Stichting Het Rijksmuseum Fonds 24.200 24.200

80 Jaar oorlog 7 Prins Bernhard Cultuurfonds 50.000 50.000

Stichting Merweborgh 100.000 100.000

Amsterdam Dance Event, NPO2 extra 2018 1 Stichting Buma Cultuur 5.000 5.000

Broers 1 Mediafonds 300.000 300.000

City Folk - Amsterdam 5 TV UNAM, Mexico -2.000 -2.000

De Lokroep van Venetië 12 NPO fonds 65.233 65.233

De nieuwe buur, online 2018 n.v.t. HRT Croation Radio Television 1.000 1.000

RTP Ponta Delgada, Portugal 2.500 2.500

RTV Slovenija, Slovenië 2.500 2.500

CZTV Parague, Czech Republic 2.500 2.500

RTS Belgrade, Serbia 2.500 2.500

RTVE TVE Cataluna 2.500 2.500

Dierendetectives 5 Beta Film GMBH 23.077 23.077

CoBO 38.462 38.462

Norddeutschen Rundfunk 134.615 134.615

De Vlaamse Radio- en Televisieomroepor-
ganisatie, NV van Publiek recht 38.462 38.462

EXPLOITATIEREKENING

Jaarrekening
SPONSORBIJDRAGEN EN BIJDRAGEN VAN DERDEN



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

Het Klokhuis serie 31 n.v.t. Kamer van koophandel 42.477 42.477

10 Kamer van koophandel 300.000 300.000

3 Unie van Waterschappen 52.500 52.500

1 Maag Lever Darm Stichting 17.500 17.500

1 Nationaal Comité 4 en 5 mei 20.000 20.000

1
Stichting Directie der Oostersche Handel 
en Reederijen 1.000 1.000

1
Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aan-
moediging van 's-Lands Zeedienst 1.000 1.000

1 Stichting Helden der Zee " Dorus Rijkers" 750 750

1 Unicef Nederland 15.424 15.424

Het leven en werk van Vincent van Gogh, 
NWM n.v.t. Van Gogh Museum 33.275 33.275

Het Uur van de Wolf: A Family Quartet 1 Mediafonds 120.000 120.000

Het uur van de Wolf: Dance or Die 1 Mediafonds 62.500 62.500

Het uur van de Wolf: De Wolf Danst 
- Otherland 1 Mediafonds 110.000 110.000

Het uur van de Wolf: De Wolf Danst 
- Vlucht 1 Mediafonds 110.000 110.000

Het Uur van de Wolf: Gerard Reve - Het 
ezelproces 1 NPO fonds 20.410 20.410

Het uur van de Wolf: Het Greenaway 
Alfabet 1 Mediafonds 160.000 160.000

Het uur van de Wolf: Instant dreams 1 Mediafonds 140.000 140.000

Het uur van de Wolf: Morisot - Moed, 
storm en liefde 1 Mediafonds 128.000 128.000

EXPLOITATIEREKENING

Jaarrekening



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

Het Uur van de Wolf: Mother's Balls / 
Otherland 1 Mediafonds 62.500 62.500

IDFAcademy & NPO-fonds Workshop 2018 n.v.t. NPO fonds 83.288 83.288

Kids&Docs workshop 2018 n.v.t. NPO fonds 23.802 23.802

Knoop Gala 2018 1 HandicapNL 103.000 103.000

Kunststof Radio, Zeg maar dat we niet 
thuis zijn 7 NPO fonds 24.987 24.987

Net in Nederland, AWO-fonds n.v.t. AWO Fonds voor Omroep & Werk 61.080 61.080

Nieuwe film - Dost 1 NPO fonds 155.667 155.667

Nieuwe film - Free Fight 1 NPO fonds 155.667 155.667

Nieuwe film - In Limbo 1 NPO fonds 155.667 155.667

Nieuwe Film - Jungle 1 NPO fonds -184 -184

Nieuwe film - Mooi geweest 1 NPO fonds 155.667 155.667

Nieuwe film - Tom Adelaar 1 NPO fonds 155.667 155.667

EXPLOITATIEREKENING

Jaarrekening

Knoop Gala



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

NPO Doc Radio 2018, Kolk 1 NPO fonds 27.010 27.010

NPO Focus, nwm 2018 n.v.t.
Stichting tot bevordering van 
Afstandseduactie 350.000 350.000

Kort! - #Yolo4real 1 NPO fonds 22.022 22.022

Kort! - Bestaan is gaan 1 NPO fonds 22.022 22.022

Kort! - Dagdromen 1 NPO fonds 22.022 22.022

Kort! - De Begrafenis van de Verlegen 
Mens 1 NPO fonds 22.022 22.022

Kort! - Emily 1 NPO fonds 22.022 22.022

Kort! - Ga niet naar zee 1 NPO fonds 22.022 22.022

Kort! - Gutmensch 1 NPO fonds 22.022 22.022

Kort! - Happy Hannah 1 NPO fonds 22.022 22.022

Kort! - Harbour 1 NPO fonds 22.023 22.023

Kort! - Mensendagen 1 NPO fonds 22.023 22.023

Kort! - Never Forget 1 NPO fonds 22.023 22.023

Kort! - Polyp 1 NPO fonds 22.023 22.023

Kort! - Shadowology 1 NPO fonds 22.023 22.023

Kort! - Sjaaks vrouw is dood dus hij moet 
iets zeggen 1 NPO fonds 22.023 22.023

Kort! - Stray Sheep 1 NPO fonds 22.023 22.023

Kort! - Tienminutengesprek 1 NPO fonds 22.023 22.023

Kort! - Visite 1 NPO fonds 21.887 21.887

Kort! - Wachtkamer 1 NPO fonds 21.750 21.750

Kort! - Yulia & Juliet 1 NPO fonds 22.023 22.023

Kort! - Zeep 1 NPO fonds 20.926 20.926

EXPLOITATIEREKENING

Jaarrekening



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

Pinkpop 2017 Live! 1 CoBO -507 -507

Pinkpop 2018 Live! 1 CoBO 77.823 77.823

The Nations 8 NPO fonds 125.783 125.783

Uitmarkt 2017: De opening 1 CoBO -1.953 -1.953

Uitmarkt 2018: De Opening 1 De Vries Producties B.V. 66.550 66.550

CoBO 42.466 42.466

Uitmarkt 2018: Soul! 1 CoBO 12.000 12.000

Wee Mijn, ontwikkeling 1 NPO fonds 28.110 28.110

Zapp Echt Gebeurd: Skip 1 NPO fonds 35.000 35.000

Zomerbroeders 1 NPO fonds 155.667 155.667

Aansluiting exploitatierekening 4.762.338 0 1.836.637 168.291 1.306.000 1.451.410

EXPLOITATIEREKENING

Jaarrekening

Pinkpop 2018 Live!



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

2Doc: How i lost my beetle 1 Mediafonds 120.000 120.000

2Doc: Kinderen van de Maffia 1 NPO fonds 86.815 86.815

3Doc: Devils Pie - D'Angelo 1 Mediafonds 120.000 120.000

Catacombe 1 Mediafonds 300.000 300.000

Dropje 26 NPO fonds 424.999 424.999

Goud 1 NPO fonds 210.000 210.000

Dierendetectives 8 CoBO 36.538 36.538

Norddeutschen Rundfunk 50.385 50.385

De Vlaamse Radio- en Televisieomroepor-
ganisatie, NV van Publiek recht 61.538 61.538

Het Klokhuis serie 32 1 Stichting Oogfonds Nederland 12.500 12.500

1 Provincie Flevoland 7.651 7.651

3
Stichting Samenwerkingsverband Natio-
nale Parken 26.250 26.250

1 Nationaal Comité 4 en 5 mei 20.000 20.000

1 Stichting Lezen 8.750 8.750

1 Green Gross Switzerland 21.209 21.209

Het Klokhuis serie 33 3
Stichting Samenwerkingsverband Natio-
nale Parken 26.250 26.250

Het uur van de Wolf: Ademtocht 1 NPO fonds 88.200 88.200

Mediafonds 22.800 22.800

Het uur van de Wolf: Anil Ramdas 1 Mediafonds 24.000 24.000

Het Uur van de Wolf: Artemis Saga 1 NPO fonds 124.847 124.847

Het uur van de Wolf: De beelden van 
Esther 1 Mediafonds 107.000 107.000

VOORRAAD

Jaarrekening



Zapp Echt Gebeurd: Champ

Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

Het uur van de Wolf: De schatten van de 
Krim 1 Mediafonds 100.000 100.000

Het Uur van de Wolf: Gevolg zonder 
oorzaak 1 NPO fonds 20.345 20.345

Het uur van de Wolf: Het Raadsel van de 
kleine Prins 1 Mediafonds 160.000 160.000

Het uur van de Wolf: Licht 1 Mediafonds 13.500 13.500

NPO fonds 97.643 97.643

Het uur van de Wolf: Reis naar het 
morgenland 1 Mediafonds 31.000 31.000

NPO fonds 99.903 99.903

Het Uur van de Wolf: Vrienten en Vrienten 1 NPO fonds 106.825 106.825

Project Rembrandt 8 ING Bank N.V. 102.000 102.000

Zapp Echt Gebeurd: Champ 1 NPO fonds 24.500 24.500

Aansluiting ‘vermindering van voorraad’ 
in balans 2.655.448 102.000 1.284.077 36.538 998.300 234.533

VOORRAAD

Jaarrekening



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

2Doc: De keuze van mijn vader 1 Nederlands Filmfonds 221.355 221.355

Mediafonds 16.000 16.000

Inbreng producent, Trueworks 3.729 3.729

Inbreng producent, Witfilm 7.940 7.940

2Doc: De Woordvoerder 1 Nederlands Filmfonds 18.500 18.500

Inbreng producent, Witfilm 1.809 1.809

2Doc: Tante Roosje 1
Inbreng producent, Fu Works 
Productions 1.217 1.217

11 Friese Fonteinen - Het Visioen 3 Fonds 21 30.000 30.000

Nederlands Filmfonds 74.718 74.718

Inbreng producent, Pieter van Huystee 
Film & TV Producties 30.451 30.451

ANBU - A Nation By Us 1 Inbreng producent, Pieters Produceert 3.535 3.535

Art Dept, NPO2 extra 24
Stichting Willem Twee muziek en beel-
dende kunst 25.000 25.000

Billy 1 CoBO 815.000 815.000

Gemeente Heerlen 70.000 70.000

VTM 10.000 10.000

Broers 1 CoBO 160.608 160.608

Nederlands Filmfonds 513.500 513.500

Bijdrage Nederlandse Filmfonds promotie 
& Marketing 15.000 15.000

Bijdrage filmfonds audiodescriptie 6.000 6.000

Inbreng producen,  BALDR Film 16.892 16.892

De Akbarstraat 15 jaar later, ontwikkeling 1 Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West 15.000 15.000

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT

Jaarrekening



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

De spelende mens 1 CoBO 22.680 22.680

Nederlands Filmfonds 15.000 15.000

Het Uur van de Wolf: Adje 1 Inbreng producent, Marcel de Vré 874 874

Het Uur van de Wolf: A Family Quartet 1 Nederlands Filmfonds 155.852 155.852

VSB fonds 35.000 35.000

Het Uur van de Wolf: De Wolf Danst 
- Otherland 1 Inbreng producent, Blackframe 547 547

Het Uur van de Wolf: Gerard Reve - Het 
ezelproces 1 CoBO 114.671 114.671

Het Uur van de Wolf: Het Greenaway 
Alfabet 1 Fonds21 25.000 25.000

Het uur van de Wolf: Instant Dreams 1 CoBO 55.000 55.000

Nederlands Filmfonds 119.615 119.615

Inbreng producent, Pieter van Huystee 
Film & TV Producties 4.662 4.662

Het Uur van de Wolf: Morisot - Moed, 
storm en liefde 1 CoBO 75.000 75.000

Filmfonds incentive 51.893 51.893

Inbreng producent, Zeppers Film 4.832 4.832

Het Uur van de Wolf: O O Harrie 1 Inbreng producent, Stichting Basalt Film 2.980 2.980

Het uur van de Wolf: Tinkebell 1 Inbreng producent, Blackframe 553 553

Khalid en de leeuwen van de Atlas 1
Inbreng producent, Dutch Angle TV 
Productions 21.000 21.000

Kort! - #Yolo4real 1 CoBO 9.306 9.306

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, Interakt Fiction 332 332

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT

Jaarrekening



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

Kort! - Bestaan is gaan 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort!  - Dagdromen 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort! - De Begrafenis van de Verlegen 
Mens 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, Pupkin 747 747

Kort! - De Wachtkamer 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, Family Affair Films 371 371

Kort! - Emily 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort!  - Ga niet naar zee 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort!  - Gutmensch 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, Millstreet Films 1.112 1.112

Kort! - Happy Hannah 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort! - Harbour 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort!  - Mensendagen 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT

Jaarrekening



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

Kort!  - Never forget 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort!  - Polyp 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort! - Sjaaks vrouw is dood dus hij moet 
iets zeggen 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, Oak Motion Pictures 5.879 5.879

Kort!  - Stray Sheep 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, 100% Halal 
Productions 9.600 9.600

Kort!  - Tienminutengesprek 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort!  - Visite 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort!  - Yulia & Juliet 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort! - Zeep 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Moslims Zoals Wij 5 Tax shelter Sputnik BVBA 60.000 60.000

Nieuwe film - Dost 1 CoBO 18.000 18.000

Nederlands Filmfonds 20.698 20.698

Inbreng producent, Family Affair Films 644 644

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT

Jaarrekening



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

Nieuwe film - Free Fight 1 CoBO 18.000 18.000

Nederlands Filmfonds 20.698 20.698

Inbreng producent, Ijswater Films 25 25

Nieuwe film - Held op sokken 1 Nederlands Filmfonds 16.802 16.802

Nieuwe film - Ibinu 1 Nederlands Filmfonds 16.802 16.802

Nieuwe film - In Limbo 1 CoBO 18.000 18.000

Nederlands Filmfonds 20.698 20.698

Nieuwe film - Mooi geweest 1 CoBO 18.000 18.000

Nederlands Filmfonds 20.698 20.698

Nieuwe film - Tarantula 1 Nederlands Filmfonds 16.802 16.802

Nieuwe film - Terminaal 1 Nederlands Filmfonds 16.802 16.802

Nieuwe film - Tom Adelaar 1 CoBO 18.000 18.000

Nederlands Filmfonds 20.698 20.698

Inbreng producent, Topkapi TV 366 366

Nieuwe film - Tuig 1 Nederlands Filmfonds 16.802 16.802

Nieuwe film - Zwerm 1 Nederlands Filmfonds 16.802 16.802

NPO Doc Radio 2018, Kolk 1 Inbreng producent, De Cooblae Stichting 1.000 1.000

Operatie D-Day 1 Inbreng producent,  Simpel Media 18.149 18.149

Slagerij Akyol, Pilot 1 Inbreng producent,  Mr. & Mrs. Lane 12.032 12.032

The Nation 8 Inbreng producent, Stout&Smits 6.534 6.534

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT

Jaarrekening



Speficatie bijdragen derden in € 

Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale bij- 
drage in €

Commerciële 
sponsoring NPO-Fonds CoBO Mediafonds

Overige  
derden

Tonio 1 CoBO 280.885 280.885

Nederlands Filmfonds 832.500 832.500

Duth Cash Rebate 454.445 454.445

Distributeur MG Theatrical, Homevideo 
Benelux 250.000 250.000

Voor de vorm 8 Stimuleringsfonds Creative industrie 8.000 8.000

Inbreng producent,  De Haaien 4.929 4.929

Zomerbroeders 1 CoBO 18.000 18.000

Nederlands Filmfonds 20.698 20.698

Totaal ontvangen bijdragen derden
door buitenproducent 5.846.802 0 0 1.808.676 16.000 4.022.126

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT

Jaarrekening

Tonio



GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden
welke van invloed zijn op de jaarrekening 2018.

Hilversum, 12 april 2019 

Mevrouw W.R.B. Francissen
Waarnemend algemeen directeur NTR 

De heer E. van der Burg
Raad van Toezicht NTR (voorzitter)

Mevrouw drs. G.M.C. de Ranitz
Raad van Toezicht NTR (vice-voorzitter)

Mevrouw J.E.M. Brinkman RA 
Raad van Toezicht NTR 

De heer drs. M.C.T.H. Dijkman
Raad van Toezicht NTR

De heer dr. E. Huizer
Raad van Toezicht NTR

De heer drs. H. Moukaddim
Raad van Toezicht NTR

Jaarrekening

 Lief Dagboek



Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie en de Raad van Toezicht van Stichting NTR

Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting NTR te Hilversum gecon-
troleerd.

Naar ons oordeel:

— geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-
stelling van het vermogen van Stichting NTR per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in 
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Pub-
lieke Media-instellingen en de NPO 2016 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topin-
komens (WNT).

— zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2018 in alle van materieel 
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016.

De jaarrekening bestaat uit:

1.    de balans per 31 december 2018

2.    de exploitatierekening over 2018;

3.    de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële  
       verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse con-
trolestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 en de Regeling con-
troleprotocol WNT 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting NTR zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsre-
gels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oor-
deel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:

— het bestuursverslag, waaronder het verslag van de Raad van Toezicht;

— de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

— alle informatie bevat die op grond van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwi-
jkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Controleprotocol Publieke Media-in-
stellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-in-
stellingen en de NPO 2016 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelf-
de diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verant-
woording Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over-
eenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen en de NPO 2016 en de bepalingen van en krachtens de WNT. De directie is ook verant-
woordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Me-
dia-instellingen en de NPO 2016. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne be-
heersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 



Overige gegevens
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de 
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voor-
nemen heeft om de instelling te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate, van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwi-
jkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professio-
nele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Con-
troleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoor-
ding Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO 2016, de Regeling controleprotocol WNT 2018, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bev-
at als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en bal-
ansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leg-
gen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel con-
trolewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden heb-
ben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
instelling;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;

— het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstan-
digheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toe-
lichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpas-
sen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen;

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeur-
tenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 12 april 2019

KPMG Accountants N.V.

E. Breijer RA
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