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I Inleiding 
 
 
Hierbij treft u de jaarrekening 2010 van de Nederlandse Programma Stichting (NPS) aan. 
 
1.1 Verslag van de directie 
 
Ontwikkelingen 
In 2010 hebben er twee belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden.  
 
Allereerst zijn de fusieplannen tussen NPS, Teleac en RVU in 2010 afgerond en is per 1 januari 2011 
de Stichting NTR opgericht waarin de drie omroepen samenwerken. Met name op het gebied van de 
ondersteunende afdelingen zullen in 2011 kostenbesparingen optreden. Er is, als onderdeel van het 
fusieproces, een sociale begeleidingsregeling opgesteld voor boventallige medewerkers. Met de fusie 
is een belangrijke stap gezet om te komen tot efficiency. Daarnaast is de bestuurbaarheid binnen het 
publieke bestel vereenvoudigd, omdat binnen het Hilversums vergadercircuit door de NTR nog maar 
door één vertegenwoordiger wordt onderhandeld. De minister van OCW heeft deze fusie ondersteund 
door voor de fusiekosten een bedrag van € 3,5 miljoen te reserveren in de mediabegroting. In 2011 
zal de exacte hoogte van de vergoeding worden vastgesteld.  
 
Ten behoeve van de overgang per 1 januari 2011 naar de NTR zijn de NPS en RVU per 30 december 
2010 gefuseerd. Teleac is per 1 januari 2011 opgegaan in de NTR via een activa-passiva transactie. 
Besloten is dat iedere omroep voor 2010 apart een jaarrekening opstelt. 
 
Ten tweede zijn als gevolg van een wetswijziging de budgetten van de omroepverenigingen met 
ingang van september 2010 mede verdeeld op basis van ledenaantallen. Het budget van de NPS 
wordt, ondanks het feit dat de NPS een taakomroep is, toch gekoppeld aan het gemiddelde budget 
van een omroepvereniging. Dat budget wordt op basis van het aantal leden berekend via een 
glijdende schaal. Door deze wijziging is het budget van de NPS met ingang van september 2010 
gedaald. In 2011 zet de budgetdaling zich voort. In verband met de budgetdaling is reeds in 2009 een 
vacaturestop ingevoerd en heeft er in 2010 een interne reorganisatie plaatsgevonden.  
De NPS acht de indertijd gekozen systematiek een onzuivere. Omroepen met leden kunnen immers 
extra leden werven en zo een hogere positie op de glijdende schaal bereiken, maar niet 
ledenomroepen (taakomroepen) kunnen dat niet. Het nieuwe systeem kent ook een maximale 
uitkering aan een ledenomroep. Het ware beter geweest als de NPS (en nu de NTR) gekoppeld zou 
zijn aan deze maximale uitkering.  
 
Resultaat en financiële positie 2010 
In 2010 is een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van nagenoeg nihil. Begroot was een 
positief resultaat van € 0,6 miljoen. Met name als gevolg van de gemaakte kosten in het kader van de 
fusie is het werkelijke resultaat lager uitgevallen.  
 
Naast het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening heeft een tweetal bijzondere mutaties 
plaatsgevonden.  
 
De reorganisatievoorziening is in 2010 voor circa € 1 miljoen vrijgevallen doordat de 
reorganisatiekosten lager zijn dan geraamd. Dit heeft verschillende oorzaken. Op het moment van de 
raming is uitgegaan van een intekening via de systematiek van GOS (Geld op Schema) van 100%. 
Dat is 30% boven het gegarandeerde 70% budget. De feitelijke intekening daarna is gunstiger 
verlopen. Dat wil zeggen dat aan de NPS meer programmatitels toegewezen werden, waardoor meer 
mensen aan het werk konden blijven. Verder is vanaf het moment dat de fusie aangekondigd werd 
een actief beleid gevoerd op de hoogte van de formatie.  
 
Tevens is voor de afronding van de jaarrekening door het ministerie van OCW besloten dat met 
ingang van 2011 de programmavoorraad exclusief DNDT-kosten (direct niet direct toerekenbare 
kosten) dient te worden gewaardeerd. Aangezien de NPS en RVU per 30 december 2010 zijn 
gefuseerd, de RVU de programmavoorraad reeds exclusief DNDT-kosten waardeert en de 
waarderingsgrondslag bij de fuserende omroepen gelijk moet zijn, zijn de DNDT-kosten 
afgewaardeerd op de programmavoorraad van de NPS ultimo 2010. Deze afwaardering betreft een 
bedrag van afgerond € 1,6 miljoen.  
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Met het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, de vrijval van de reorganisatievoorziening  
(+ € 1 miljoen) en de afwaardering van de DNDT op de programmavoorraad (- € 1,6 miljoen), komt het 
uiteindelijke resultaat 2010 uit op € 0,6 miljoen negatief.  
 
De Reserve Media-aanbod van de NPS bedraagt ultimo 2010 € 1,9 miljoen en zit onder de maximum 
norm voor de reserve.  
 
Zowel de solvabiliteit als de liquiditeitenpositie van de NPS en per 1 januari 2011 de NTR zijn 
kwetsbaar. Om de solvabiliteit te versterken zal de toegestane omvang van de Reserve Media-aanbod 
omhoog moeten. Met een hogere Reserve Media-aanbod zijn er ook meer mogelijkheden om de 
liquiditeitenpositie te verbeteren. De NPS acht een percentage van 10% noodzakelijk voor een 
gezonde financiële positie.  
 
Nu is dat voor een omroep als de NPS gemaximeerd op 5%. Bij omroepen met een eigen vermogen 
(denk aan verenigingen met ledenbijdragen en exploitatie van een progranmmablad) is die 5% 
voldoende. Een taakomroep als de NTR heeft geen eigen vermogen kunnen opbouwen. Het zou beter 
zijn als voor omroepen zonder leden, of zonder een programmablad, of zonder historisch verleden 
(denk ook aan MAX en BNN) de 5% Reserve Mediaanbod verhoogd zou worden naar 10%. Dat maakt 
de bedrijfsvoering minder kwetsbaar. 
 
Programmatisch jaarverslag 
De programmatische activiteiten van de NPS in 2010 zijn in een apart jaarverslag gepubliceerd. In dat 
verslag is eveneens een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen alsmede een toelichting over 
de toepassing van de Code Goed Bestuur en Integriteit.  
 
Tot slot 
Wij zijn zeer trots op de verwezenlijking van de fusie tussen NPS, Teleac en RVU en de bijdrage die 
we hiermee leveren aan het efficiënter en bestuurlijker maken van het publieke bestel. Het personeel 
van NPS, Teleac en RVU heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd en wij danken alle 
medewerkers hiervoor.   
 
 
Hilversum, 5 april 2011 
 
 
Joop J. Daalmeijer 
Algemeen Directeur 
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1.2 Bedrijfsvoeringsverklaring 
 
Hierbij verklaart de directie van de Nederlandse Programma Stichting dat gedurende of na het 
verslagjaar niet is gebleken dat de bedrijfsvoering tekort is geschoten. De directie baseert zijn 
verklaring mede op het feit dat in de werking van de administratieve- en interne organisatie door de 
accountant geen tekortkomingen zijn geconstateerd.  
 
De werking van de administratieve organisatie, de kwaliteitsborging van werkprocessen en de 
scheiding tussen media-aanbod en nevenactiviteiten zijn door de directie vastgelegd in een handboek 
administratieve organisatie.  
 
De aansturing van het bedrijf vindt plaats via beleidsinstrumenten, zoals het beleidsplan, de begroting, 
de financieringsbehoefte en de vermogenspositie. Via dit instrumentarium wordt het beleid 
vormgegeven waarbij de realisatie van de beleidsdoelstellingen wordt getoetst en gemonitord. In de 
organisatie zijn, zowel in opzet als werking, voldoende checks en balances aanwezig om tot een 
betrouwbare informatievoorziening te komen. 
 
De beheersorganisatie ziet niet alleen toe op een rechtmatige uitvoering van het geheel aan 
opgedragen taken, het richt zich ook op het naleven van de wet- en regelgeving die onder andere is 
vastgelegd in de Mediawet en in de richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit. 
 
 
Hilversum, 5 april 2011 
 
 
Joop J. Daalmeijer 
Algemeen directeur 
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1.3. Verslag Audit Commissie 
 
De Audit Commissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht van de NPS en kwam in 2010 
vier maal bijeen. De externe accountant was eveneens aanwezig bij de bijeenkomsten.  
 
De commissie beoordeelde het financiële verslaggevingsproces en de financiële rapportages alsmede 
de jaarrekening en de begroting, voordat deze behandeld werden in de vergadering van de Raad van 
Toezicht.  
 
De commissie besprak voorts de liquiditeitenpositie, vermogenspositie, reorganisatievoorziening, 
ontwikkeling van de vakantiedagen, treasury statuut en de stand van zaken met betrekking tot de fusie 
met Teleac en RVU.  
 
Verder nam de commissie kennis van de management letter en adviezen van de accountant.  
 
In 2010 bestond de Audit Commissie uit mevrouw J. Mahn (voorzitter) en uit de overige twee leden, de 
heer L. Verhulst en de heer O. Wibaut.  
 
 
Hilversum, 5 april 2011 
 
 
Jessica Mahn 
Voorzitter Audit Commissie 
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II Jaarrekening 

2.1 BALANS

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa1

Terreinen 995       995     
Gebouwen 10.056  10.363 
Installaties 671       805     
Apparatuur 395       463     
Vervoermiddelen 26         
Inventaris en inrichting 150       195     

12.293      12.821 
Vlottende activa

Voorraden2

Onderhanden werk mbt media-aanbod 11.166  12.726 
Overige voorraden 16         17       

11.182      12.743 
Vorderingen
Handelsdebiteuren3 1.912    2.419   
Overige vorderingen4 1.095    1.066   
Overlopende activa5 1.255    2.772   

4.262        6.257  

Liquide middelen6 1.664        77       

TOTAAL ACTIVA 29.401      31.898 

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve7 2.288    2.288   
Reserve Media-aanbod8 1.885    2.471   

4.173        4.759  
Voorzieningen

Pensioenvoorziening9 777       815     
Overige voorzieningen10 1.323    2.799   

2.100        3.614  
Langlopende schulden

Onderhandse leningen11 8.826        8.826  

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers12 5.152    5.570   
Schulden aan kredietinstellingen13 -        1.584   
Belastingen en premies sociale verzekeringen14 1.043    1.090   
Overige schulden15 1.972    1.250   
Overlopende passiva16 6.135    5.205   

14.302      14.699 

TOTAAL PASSIVA 29.401      31.898 

x € 1.000
31-12-2010

x € 1.000
31-12-2009
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2.2 EXPLOITATIEREKENING 

2010 2009
 x € 1.000  x € 1.000

Baten

Media-aanbod17 59.723   65.909   
Nevenactiviteiten18 568       556       
Som der bedrijfsopbrengsten 60.291   66.465   

Lasten

Lonen en salarissen19 15.296 15.818 
Sociale lasten 4.802   4.994   
Afschrijving op materiële vaste activa20 661      634      
Bijzondere waardevermindering op vlottende activa21 -      326      
Directe productiekosten22 33.247 37.451 
Overige bedrijfslasten23 6.268   6.312   
Som der bedrijfslasten 60.274   65.535   

Bedrijfsresultaat 17         930       

Rente 24

Baten 12       1         
Lasten 47       267      

35-         266-       

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 18-         664       

Waarde aanpassing voorraad25 1.557-   1.557   
Vrijval voorziening reorganisatie 201026 989      1.631-   
Over te dragen reserve media-aanbod27 -      480-      
Som bijzondere resultaat mutaties 568-       554-       

Exploitatiesaldo 28 586-       110       
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2.3 KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatiesaldo media-aanbod 586-        110        
Aanpassen voor:
-Afschrijvingen materiële vaste activa 661        634        
-Mutatie voorzieningen 1.514-      1.718      
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 1.439-        2.462   

Aanpassen voor :
-Mutatie in voorraden 1.561      2.311-      
-Mutatie vorderingen 1.995      1.944      
-Mutatie kortlopende schulden 397-        1.776-      
Totaal aanpassingen 3.159        2.143-   

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 1.720        319      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 133        305        
Desinvesteringen materiële vaste activa -         -         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 133-           305-      

Mutatie liquide middelen 1.587        14        

Totalen

Liquide middelen einde boekjaar 1.664      77          
Liquide middelen begin boekjaar 77          63          

Mutatie liquide middelen 1.587        14        

2010
x € 1.000

2009
x € 1.000
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
 
ALGEMEEN 
 
Op basis van artikel 2.172 Mediawet is de jaarrekening opgesteld conform BW 2 Titel 9 en het 
Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en 
Ster 2009. 
 
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva in de balans gewaardeerd tegen nominale  
waarde. Alle bedragen luiden in duizenden Euro. 
 
Materiële vaste activa 
Het bedrijfsgebouw wordt sinds 2009 lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijn is 40 jaar.  
 
Waardering van alle andere activa heeft, net als in andere jaren, plaatsgevonden tegen historische 
kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen rekening houdend met een restwaarde. De 
afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. De 
afschrijvingstermijnen zijn voor installaties (in de gebouwen) 16 jaar, inventarissen en facilitaire 
apparatuur 5 jaar en voor automatiseringsapparatuur 4 jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
Voorraden 
Met ingang van 2010 is de NPO afgestapt van een “lumpsum” vergoeding en kent zij bovenop de 
toegekende vergoedingen voor de directe programmakosten Televisie een vergoeding van 14,6% toe 
voor direct niet direct toerekenbare kosten (DNDT-kosten). 
 
Het ministerie van OCW heeft besloten dat met ingang van 2011 de programmavoorraad exclusief 
DNDT-kosten dient te worden gewaardeerd. Aangezien de NPS en RVU per 30 december 2010 zijn 
gefuseerd, de RVU de programmavoorraad reeds exclusief DNDT-kosten waardeert en de 
waarderingsgrondslag bij de fuserende omroepen gelijk moet zijn, is de programmavoorraad van de 
NPS exclusief DNDT-kosten gewaardeerd.Het CvdM is akkoord met deze wijze van waardering.    
 
De waardering van de nog uit te zenden programma's is gebaseerd op de aan de programma’s 
bestede directe kosten, danwel eventueel realiseerbare lagere opbrengsten. De van derden 
ontvangen bijdragen aan een programma, zoals bijdragen van het Mediafonds, voorheen 
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties, worden in mindering gebracht op de 
waardering. 
 
Voor uitgezonden programma’s die nog eenmaal of meermalen mogen worden uitgezonden geldt, dat 
een uitgezonden programma na eerste uitzending volledig in exploitatie wordt genomen. Echter onder 
de voorwaarde dat er op voorhand niet reeds herhalingsuitzending(en) zijn gepland. Indien reeds 
herhalingsuitzending(en) zijn gepland worden deze conform het Handboek voor maximaal 15% van de 
directe kosten gewaardeerd.  
 
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopwaarde dan wel lagere 
opbrengstwaarde. 
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Voor oninbaarheid is een voorziening 
getroffen. 
 
Liquide Middelen 
Hieronder zijn opgenomen de banktegoeden die vrij beschikbaar zijn of binnen een periode van 1 jaar 
vrijkomen. De buitenlandse valuta zijn gewaardeerd tegen de koers op balansdatum. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen zijn gewaardeerd op (inschatting van) de nominale waarde. Uitzondering hierop is 
de  pensioenvoorziening. Deze is op contante waarde, gecorrigeerd voor Coming Service, 
gewaardeerd, op basis van een actuariële berekening. 
 
Langlopende Schulden 
De langlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde en hebben een looptijd langer dan 
een jaar. 
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Baten en lasten algemeen 
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. De baten als ze 
gerealiseerd zijn, de lasten worden verantwoord als ze voorzienbaar zijn. 
 
Kasstroom 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
 
Programma’s die niet worden uitgezonden 
Programma’s waarvan, na 2 jaar na de eerste voorraadwaardering, besloten wordt dat zij niet (meer) 
voor uitzending in aanmerking komen, worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 
 
Series 
De kosten van programma's die een seriematig karakter hebben, worden naar rato van het aantal 
uitzendingen ten laste van de exploitatie gebracht.  
 
Aanloopkosten/research projecten 
Aanloopkosten voor series en research projecten/pilots worden direct ten laste van de exploitatie 
gebracht. 
 
Subsidies 
Subsidies met betrekking tot de exploitatie worden als vordering opgenomen als zij schriftelijk 
zijn bevestigd. Zodra duidelijk is dat onderschrijding van de toekenning zal plaatsvinden, wordt 
een terugbetalingsverplichting opgenomen. 
 
Fusiekosten (frictiekosten) 
De fusiekosten in 2010 zijn verwerkt onder de betreffende kostenposten in de categoriale 
exploitatierekening.  
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2.5 Toelichting op de balans 
Bedragen in EURO x 1.000 
 
 
ACTIVA 
 

- 1 - Materiële vaste activa 
 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
Inventaris

en
Terreinen Gebouwen Installaties apparatuur vervoermid. inrichting Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2010 € 995      € 10.363 € 805      € 463      € -      € 195      € 12.821 
Investeringen 2010 - -       - -       - -       96       37       - -       - 133      
Netto desinvesteringen 2010 - -       - -       - -       - -      - -      - -       - -       
Afschrijvingen 2010 - -       - 307-      - 134-      - 164-      - 11-       - 45-        - 661-      
Boekwaarde per 31 december 2010 € 995      € 10.056 € 671      € 395      € 26       € 150      € 12.293 

Aanschafwaarde € 995      € 11.526 € 2.147   € 1.878   € 37       € 892      € 17.475 
Cumulatieve afschrijvingen - -       - 1.470-   - 1.476-   - 1.483-   - 11-       - 742-      - 5.182-   
Boekwaarde per 31 december 2010 € 995      € 10.056 € 671      € 395      € 26       € 150      € 12.293 

 
 
 
Het NET 3 terrein is in gedeelde eigendom in bezit van de NET 3 omroepen (1/3 NPS, 1/3 VARA en 
1/3 VPRO). Het terrein waarop het NPS/VARA gebouw staat is in gedeelde eigendom 50/50 tussen 
NPS en VARA. De afschrijving van de gebouwen is 40 jaar. Onder Terreinen zijn de bedragen 
opgenomen voor de helft van het terrein waarop het NPS/VARA gebouw staat en voor een derde voor 
het NET 3 gebouw. Over de terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
Onder Installaties worden alle installaties van beide gebouwen verantwoord. De afschrijving is lineair 
over 16 jaar. Bij de ingebruikname van de installaties in 2000 is deze periode van afschrijving 
onderzocht en vastgesteld. 
 
De investeringen in 2010 in Apparatuur ad € 96 betreffen voornamelijk de inrichting van de radio 
studio’s ad € 15 alsmede aanschaffingen ICT met betrekking tot werkplekkosten ad € 81. De jaarlijkse 
afschrijving bedraagt voor automatiseringsapparatuur 25% van de aanschafwaarde en voor facilitaire 
apparatuur 20% van de aanschafwaarde. 
 
De investering in 2010 in Vervoermiddelen ad € 37 betreft een aanschaf van een auto voor de 
algemeen directeur a.i. De auto zal, zoals contractueel overeengekomen, door de directeur worden 
overgenomen na beëindiging van het dienstverband. 
Het jaarlijkse afschrijvingspercentage is volgens het Handboek Financiële Verantwoording 25%; 
echter de auto is bij aanschaf niet nieuw. Derhalve vindt de afschrijving plaats op basis van de 
forfaitaire tabel.  
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- 2 - Voorraden 

 
Onderhanden werk m.b.t. programma’s 
Onder deze post zijn de niet uitgezonden programma’s opgenomen, gereed en onderhanden 
werk. Om tot een juiste balanswaardering te komen zijn de van derden vooruit ontvangen 
bijdragen, volgens onderstaande specificatie, op de waardering in mindering gebracht.  
 
De programmavoorraad is gewaardeerd exclusief DNDT-kosten. Zie voor nadere informatie de 
toelichting op de waarderingsgrondslagen.   
 

31-12-10 31-12-09

Waarde voorraad per 31 december: € 14.976       € 17.260      
-bijdragen CoBo € 60              € -           
-bijdragen Mediafonds - 3.090         - 4.052       
-overige bijdragen - 660            - 482          

€ 3.810         € 4.534       

Balanswaarde voorraad: € 11.166       € 12.726      

  
Ten opzichte van 2009 nam de voorraad met € 1.560 (12%) af, met name als gevolg van de 
afwaardering van de DNDT-kosten op de programmavoorraad.  
  
De waarde van de herhalingsuitzendingen wordt bepaald tegen 15% van de oorspronkelijke 
kostprijs en bedraagt per balansdatum € 1,9 miljoen. 
 
Vorderingen 
 

- 3 - Handelsdebiteuren 
Het lagere saldo van de handelsdebiteuren (- € 507) wordt grotendeels veroorzaakt door lagere 
vordering op de Vara ten opzichte van 2009. 
 
De vorderingen op de handelsdebiteuren bestaan voor een bedrag van € 852 uit vorderingen op 
omroepen, voor € 95 uit een vordering op de NPO,voor € 548 uit een vordering op het 
Mediafonds en voor € 417 uit diversen. 
 
Op de debiteuren is een bedrag van € 15 in mindering gebracht als voorziening wegens 
oninbaarheid (2009: € 35). 
 
Het verloop van deze voorziening is als volgt:

31-12-10 31-12-09

Stand per 1 januari 2010 € 35            € 19             
Vrijval 2010 - 21-            - -            
Afboekingen 2010 - 6-              - -            
Dotatie 2010 - 7              - 16             
Stand per 31 december 2010 € 15            € 35             
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- 4 - Overige vorderingen 

 
De specificatie van de overige vorderingen:

31-12-10 31-12-09

Omzetbelasting € 566           € 634           
Te ontvangen financiering (toegekend NPO) - 276           - 408           
Diversen - 253           - 24             
Totaal € 1.095        € 1.066        

De NPS ontvangt de toegekende budgetten voor Televisie, Radio, Nieuwe Media en 
Themakanaal niet geheel vooraf, maar voor een deel achteraf na vaststelling van het aantal 
uitzendingen. Dat leidt tot uitbetaling van de afrekening van december 2010 in januari 2011. 
Daarnaast zijn nog niet alle Kabelgelden 2010, die onderdeel vormen van de financiering, door 
de NPO doorbetaald. 
 

- 5 - Overlopende activa 
 
De specificatie van de overlopende activa is als volgt:

31-12-10 31-12-09

Nog te ontvangen bijdragen € 958           € 2.172        
Vooruitbetaalde kosten - 297           - 600           
Totaal € 1.255        € 2.772        

De nog te ontvangen bijdragen bestaan uit Mediafonds (€ 706), Cobofonds (€ 99) en overigen  
(€ 153). De daling in 2010 wordt veroorzaakt door terughoudendheid ten aanzien van 
verplichtingen voor nieuwe programma’s als gevolg van vermindering van zendtijd. 
 
In de vooruitbetaalde kosten is een bedrag van € 107 opgenomen voor de NTR en € 139 aan 
voorschotten/nog te ontvangen bedragen.  
 

- 6 - Liquide middelen 
 
Het totaal van de liquide middelen ad € 1.664 staat ter vrije beschikking. 
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PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
 

- 7 - Algemene reserve 
Deze reserve is overgenomen bij de splitsing NOS / NPS per 1 januari 1995. In 2010 heeft geen 
mutatie op de Algemene reserve plaatsgevonden. 
 

- 8 - Reserve Media-aanbod 
31-12-10 31-12-09

Stand per 1 januari 2010 € 2.471         € 2.361       
Res. uit 'gewone' bedrijfsvoering € 18-              € 664          
Waarde aanpassing voorraad - 1.557-         - 1.557       
Voorziening reorganisatie 2010 - 989            - 1.631-       
Overdracht reserve boekjaar - -             - 480-          
Exploitatieresultaat boekjaar € 586-            € 110          

Stand per 31 december 2010 € 1.885         € 2.471       

Het surplus van de Reserve Media-aanbod kent de navolgende ontwikkeling:
31-12-10 31-12-09

Stand per 1 januari 2010 € 527            € 77            
Inzet 2010 - 38-              30-            
Overdracht reserve boekjaar - -             - 480          

Stand per 31 december 2010 € 489            € 527          

De Raad van Bestuur van Publieke Omroep heeft in 2006 besloten de toegestane omvang van 
de Reserve Media-aanbod te beperken tot 5% van het bedrag dat geldt als normbudget van een 
A-omroep. In 2010 is het normbudget voor de NPS vastgesteld op € 47,65 miljoen, een daling 
van circa € 1,75 miljoen ten opzichte van 2009. Dat leidt voor de NPS tot een daling van de 
toegestane omvang van de Reserve in 2010 met € 0,09 miljoen tot € 2,38 miljoen ultimo 2010.  
De Reserve Media-aanbod van de NPS is als gevolg van het negatieve resultaat 2010 ad € 0,6 
miljoen gedaald naar € 1,89 miljoen ultimo 2010 en is onder de norm.   
 
Voorzieningen 
 

- 9- Pensioenvoorziening (Voorziening Koopsommen art. 44) 
De koopsom ''artikel 44'' heeft betrekking op inkoop extra dienstjaren voor medewerkers geboren vóór 
1 januari 1950. Per 1 januari 1997 is de VUT afgeschaft en vervangen door de TOP regeling, die per 1 
januari 2006 weer is afgeschaft door een regeringsmaatregel. Indien deze mensen gebruik maken van 
de overgangsregeling vroegpensioen die door de regering is toegestaan en door de NPO is ingesteld 
(voor diegenen geboren vóór 1 januari 1950), is er door de NPS voor hen een koopsomverplichting 
aangegaan voor extra dienstjaren voor het levenslang ouderdomspensioen op grond van artikel 44 
van het pensioenreglement.  
De TOP pensioenpremies die voor deze groep nog wel moeten worden betaald onder de 
overgangsregeling komen ten laste van de jaren waarover de premie is verschuldigd voor zover zij 
nog actief zijn. Voor de groep niet-actieven is deze premie in 2005 genomen.  
De contante waarde is berekend met een disconteringsvoet van 5% en deze is gecorrigeerd met de 
Coming Service. Met betrekking tot de koopsom voor inkoop van artikel 44 overgangsbepaling (voor 
medewerkers geboren voor 1 januari 1950) is rekening gehouden met een salarisstijging van 2,5% per 
medewerker per jaar.  
 
Voor deelnemers aan de overgangsbepaling is uitgegaan van het feit dat hij of zij op 60-jarige leeftijd 
in dienst is van de werkgever. In 2009 is deze voorziening, met de uitbetaling van de laatste 
koopsommen, volledig afgebouwd. Met betrekking tot de koopsom voor inkoop van artikel 44 
compensatieregeling is rekening gehouden met de door het fonds toegekende indexatie.  
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Tevens is rekening gehouden met de kans op overlijden en de zogenaamde blijfkans. Dit is de kans 
dat de deelnemer op de datum dat de koopsom betaald moet worden nog in dienst is van de 
werkgever. 
 
Pensioenvoorziening (Voorziening Koopsommen VUT) 
In 2006 is een voorziening opgenomen voor VUT-koopsommen voor diegenen die per 1 januari 1997 
in dienst waren, toen de VUT-regeling werd vervangen door de TOP-regeling (de 
vroegpensioenregeling die per 1 januari 2006 is afgeschaft). Voor de mensen die op 1 januari 1997 in 
dienst waren geldt, dat in het jaar dat zij de 60-jarige leeftijd bereiken, als zij nog in dienst zijn, een 
VUT-koopsom wordt gedaan. Deze bedragen zijn actuarieel berekend en als voorziening opgenomen. 
Het uiterlijke inkoopjaar is 2020, ook voor diegenen die dan nog geen 60 jaar zijn.  

Stand per 1 januari 2010 € 815          
Aanpassing reservering voorz. koopsommen VUT - -           
Herrekening reservering koopsommen art. 44 - -           
Vrijval 2010 koopsommen art. 44 - 38-            
Uitbetalingen 2010 koopsommen art. 44 - -           
Stand per 31 december 2010 € 777          

 
 

- 10- Overige Voorzieningen 
 

31-12-10 31-12-09

Werkzekersheidsafspraken CAO € 116          € 109        
Voorziening reorganisatie 2010 - -           - 1.631      
Voorziening inzake omzetbelasting - 546          - 526        
Voorziening jubilea - 210          - 160        
Voorziening onderhoud NPS/VARA gebouw - 397          - 348        
Voorziening onderhoud Net 3 gebouw - 54            - 25          
Stand per 31 december 2010 € 1.323       € 2.799      

 
 
Werkzekerheidsafspraken CAO 
Op 3 november 2009 is een nieuwe CAO overeengekomen met een looptijd van 1 april 2009 t/m 
31 december 2010. Als uitvloeisel hiervan is een aantal werkzekerheidsafspraken vastgelegd die 
bestaan uit: 

• Loopbaantrajecten (€ 200 per werknemer per jaar), structureel gedurende 5 jaar; 
• Onderzoek en opzet mobiliteitscentrum, structureel; 
• Stage- en werkervaringsplaatsen, structureel; 
• Onderzoek EVC’s, eenmalig. 

 
Het verloop van deze voorziening was als volgt: 

Stand per 1 januari 2010 € 109          
Toevoeging 2010 - 50            
Vrijval - -           
Uitbetalingen 2010 - 43-            
Stand per 31 december 2010 € 116          

 
De kosten voor mobiliteit, stage en EVC’s zijn in 2010 betaald, zodat per 31 december 2010 de 
voorziening per werknemer (289 x € 400) resteert. 
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Voorziening reorganisatie 2010 
In verband met de effecten van de budgetdaling is eind 2009 een reorganisatievoorziening ter grootte 
van € 1.631 getroffen.  
De reorganisatiekosten zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft verschillende oorzaken. De 
belangrijkste daarvan is een gunstigere intekening. Op het moment van raming is uitgegaan van een 
intekening van 100%. De feitelijke intekening daarna is gunstiger verlopen. Dat wil zeggen dat aan de 
NPS meer programmatitels toegewezen werden waardoor meer mensen aan de slag konden blijven. 
Verder is vanaf het moment dat de fusie aangekondigd werd een actief beleid gevoerd op de formatie. 
Bij natuurlijk verloop werd niet meer vervangen en er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers over 
mogelijk vertrek.  
In 2010 is totaal € 642 uitgegeven aan reorganisatiekosten. Aangezien de reorganisatie in 2010 is 
afgerond, is het restant (€ 989) van de voorziening vrijgevallen. 

Stand per 1 januari 2010 € 1.631       
Uitbetalingen 2010 - 642-          
Vrijval 2010 - 989-          
Stand per 31 december 2010 € -           

 
 
Voorziening inzake omzetbelasting 
Tussen de belastingdienst en de NPS is een langlopend dispuut over de toepassing van de 
printprijsregeling bij Nederlandse speelfilms waar de NPS naast een financiële inbreng ook een 
grote inhoudelijke inbreng heeft. De belastingdienst is van mening dat de printprijsregeling niet 
van toepassing is omdat het aankoop van uitzendrechten betreft. Dit wordt door de NPS betwist. 
Tegen het standpunt van de belastingdienst is destijds bezwaar ingediend. Omdat verjaring 
dreigde heeft de fiscus het bezwaar over de jaren 1997-2001 afgewikkeld, echter zonder 
beslissing op het bezwaar van de NPS. Dientengevolge is voor de latere jaren uit 
voorzichtigheidsoverwegingen een voorziening gevormd.  
De voorziening muteert jaarlijks met de BTW over programma’s die naar de mening van de 
belastingdienst als aankoop moeten worden aangemerkt. Omdat het geschil met de 
belastingdienst inmiddels een langjarig karakter kent, is een bedrag van € 85 vanwege verjaring 
afgeboekt ten gunste van de exploitatie 2010. 
 
Het verloop van deze voorziening was als volgt: 

Stand per 1 januari 2010 € 526          
Aanvulling reservering - 102          
Reservering rente - 3              
Vrijval 2010 - 85-            
Stand per 31 december 2010 € 546          

 
 
Voorziening jubilea 
Als gevolg van de per 2005 in werking getreden “Richtlijn Personeelsbeloningen” (RJ 271) is het 
voorgeschreven om de contante waarde van toegekende vergoedingen die niet geheel 
betaalbaar zijn binnen 12 maanden na de periode waarin sprake is van een dienstverband, op te 
nemen als verplichting in de jaarrekening. Vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd van 60 
naar 65 jaar is de reservering in 2010 met € 55 verhoogd. 
 
De opbouw van deze voorziening is als volgt: 

Stand per 1 januari 2010 € 160          
Reservering 2010 - 55            
Uitbetalingen 2010 - 5-              
Stand per 31 december 2010 € 210          

 
Het langlopende deel van deze voorziening bedraagt € 194.  
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Voorziening onderhoud NPS/VARA gebouw 
In 2006 is een plan groot onderhoud opgesteld. Vanaf 2006 is dit plan dan ook bepalend voor de 
toekomstige dotaties. 
 
Het verloop van deze voorziening was als volgt: 

Stand per 1 januari 2010 € 348          
Kosten 2010 - 22-            
Toevoegingen 2010 - 71            
Stand per 31 december 2010 € 397          

 
Deze voorziening heeft een langlopend karakter. 
 
In 2010 is het schilderwerk aanbesteed; dit kostte € 12. De overige kosten ad € 10 hebben onder 
andere betrekking op het herstellen van een cv-pomp, ophangen en onderhoud van filterpotten, 
onderhoud van een aanzuigsectie en onderhoud klimaatplafonds.  
 
Voorziening onderhoud Net 3 gebouw 
In 2006 is een plan groot onderhoud opgesteld. Vanaf 2006 is dit plan dan ook bepalend voor de 
toekomstige dotaties. 
 
Het verloop van deze voorziening was als volgt: 

Stand per 1 januari 2010 € 25            
Kosten 2010 - -           
Toevoegingen 2010 - 29            
Stand per 31 december 2010 € 54            

 
Deze voorziening heeft een langlopend karakter. 
 
Langlopende schulden 
 

- 11 - Onderhandse leningen 
Per 1 januari 2000 is de achtergestelde langlopende lening van het Commissariaat voor de 
Media rentedragend geworden. Deze lening, thans nog groot € 8.826 is aflossingsvrij en in de 
verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden. Het rentepercentage wordt jaarlijks 
aangepast aan het vergoedingspercentage dat het Commissariaat voor de Media ontvangt van 
het Ministerie van Financiën. In 2008 was dit 3,92%, in 2009 2,35% en in 2010 0,41%. 
(Inmiddels is bekend dat in 2011 de rente 0,82% zal bedragen). 
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Kortlopende Schulden 
 

 - 12  Schulden aan leveranciers 
De schulden aan leveranciers zijn ten opzichte van 2009 met € 418 afgenomen. Eén van de 
oorzaken is dat er vanaf 1 januari 2011 een nieuw administratief systeem is geïmplementeerd 
waardoor de facturen over 2011 niet meer in het oude systeem en dus ook niet in de voorraad 
zijn opgenomen. 
  

- 13 - Schulden aan kredietinstellingen / BNG Bank 
De NPS heeft een rekening-courant kredietfaciliteit van € 6,5 miljoen bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten. Per balansdatum is daar geen gebruik van gemaakt.  
Het rentetarief wordt door de bank bepaald op basis van het Euribor 1-maands tarief met een 
opslag van 0,65% op jaarbasis.  
Per 1 maart 2011 zal deze faciliteit - in verband met de fusie - worden beëindigd.  
 

- 14.- Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 
Deze zijn als volgt te specificeren:

31-12-10 31-12-09

Loonheffing € 1.004        € 1.040     
Sociale lasten - 39            - 50          
Totaal € 1.043        € 1.090     

 
De loonheffing betreft de afdracht over de maand december 2010 en de sociale lasten betreft de 
afrekening pensioenpremies 2010. 
 

- 15 - Overige schulden 
 
Deze zijn als volgt te specificeren:

31-12-10 31-12-09

Reservering verlofuren € 488          € 505        
Honoranten - 15            - 122        
Afrekening Honorariumadministratie - 47            - 14          
Terug te betalen Reserve Media-aanbod - 489          - 527        
Diversen - 933          - 82          
Totaal € 1.972        € 1.250     

Reservering verlofuren 
Als gevolg van een stringenter toezicht op de verlofurenadministratie is de waarde van de nog op 
te nemen verlofuren in 2010 met € 17 afgenomen, van € 505 per 31 december 2009 tot € 488 
per 31 december 2010. 
 
Terug te betalen Reserve Media-aanbod 
Voor de toelichting op de over te dragen reserve media-aanbod verwijzen wij u naar de 
toelichting bij punt 8 (“Reserve Media-aanbod”). 
 
Diversen 
Onder diversen is een bedrag van € 778 verantwoord dat van de NPO als voorschot is 
ontvangen voor de productie “Slavernij is nog maar 2 oma’s geleden”. 

  
- 16 - Overlopende passiva 

Onder de overlopende passiva zijn verplichtingen opgenomen die betrekking hebben op de 
exploitatie en waarvoor nog geen nota's zijn ontvangen.  
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 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
Per balansdatum zijn verplichtingen aangegaan voor:

Faciliteiten € 1.158   € 735      € -       € 1.893 € 3.018
Freelance contracten - 442      - -       - -       - 442 - 1.334
Energie -/onderhoudscontracten- 141      - 54        - -       - 195 - 403
Leasecontracten - 16        - 12        - -       - 28 - 62
Licenties / rechten - -       - -       - -       - 0 - 555
Co-productiecontracten - -       - -       - -       - 0 - 1.146
Cybernos - -       - -       - -       - 0 - 1.008
Totaal € 1.757   € 801      € -       € 2.558 € 7.526

totaal
2010

totaal
<1 jaar < 5 jaar > 5 jaar 2009

 
Per 1 februari 2011 is voor een periode van 30 maanden samen met de NOS een 
raamovereenkomst afgesloten met een provider voor mobiele telefonie.  
 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN 
De Minister van OCW heeft in de mediabegroting een bedrag van € 3,5 miljoen gereserveerd om de 
kosten van de fusie tussen NPS, Teleac en RVU te vergoeden.  
Aangezien de specifieke voorwaarden rondom het toekennen van de hoogte van deze vergoeding nog 
niet nader zijn uitgewerkt en er ten tijde van het opstellen van de jaarrekening ook nog geen 
beschikking van het ministerie is ontvangen, is ultimo 2010 onvoldoende informatie ter beschikking om 
de omvang van de vergoeding betrouwbaar te bepalen. Derhalve is het opnemen van de vergoeding 
in 2010 achterwege gelaten. 
In 2011 zal de vergoeding naar verwachting definitief worden vastgesteld, waarbij ook de fusiekosten 
die reeds in 2009 en 2010 in de jaarrekening zijn verantwoord voor vergoeding in aanmerking kunnen 
komen.     
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2.6 Toelichting op de exploitatierekening  
 
BATEN 

- 17 - Media-aanbod 
 
Dit is als volgt te specificeren:

2010 2009

Vergoedingen NPO / OC & W € 49.318    € 55.035    
Vergoedingen NPO / Overige Wettelijke Bijdragen - 1.733     - 909        
Bijdragen Mediafonds - 5.807     - 4.522     
Bijdragen Cobo-fonds - 476        - 389        
Bijdragen overigen derden - 905        - 3.571     
Sponsorbijdragen - 30          - -         
Overige programma-opbrengsten - 1.454     - 1.483     
Totaal € 59.723    € 65.909    

 
De vergoedingen NPO zijn opgenomen conform de opgave in het afstemmingsdocument NPO 2010. 

 
De ontvangen vergoedingen NPO/OCW vertonen ten opzichte van 2009 een afname van circa  
€ 5 miljoen (9%). Dit is ten eerste het gevolg van de gewijzigde budgetverdelingsystematiek binnen 
de publieke omroep. Als gevolg van een wetswijziging is per 1 september 2010 de budgetverdeling 
tussen de omroepen gewijzigd. De budgetten van de omroepverenigingen worden met ingang van 
september 2010 mede verdeeld op basis van ledenaantallen. Het budget van de NPS is, ondanks 
dat het een taakomroep is, gekoppeld aan het budget van de omroepverenigingen. Ten tweede is 
met ingang van 2010 het budget voor de Levende Muziek niet meer voor 100% toegekend aan de 
NPS maar voor ieder 1/3 verdeeld onder de participerende omroepen AVRO, TROS en NPS.  
 
Onder Vergoedingen NPO / Overige Wettelijke Bijdragen worden conform opgave van de NPO de 
NLkabel-gelden die de NPS via de NPO heeft ontvangen verantwoord. 

 
De bijdragen Mediafonds zijn met circa € 1,3 miljoen gestegen ten opzichte van 2009, onder andere 
als gevolg van een bijdrage voor de in 2010 uitgezonden productie Annie M.G.   
 
De sponsorbijdragen betreffen bijdragen voor documentaires en voor culturele programma’s. 

 
De bijdragen overigen derden zijn gedaald in 2010. In 2009 waren de bijdragen hoger als gevolg van 
bijdragen aan de in 2009 uitgezonden programma’s “De Oorlog” en “13 in de oorlog” (resp. € 1,8 
miljoen en € 0,7 miljoen).  
 
Een specificatie van de bijdragen Mediafonds, CoBO-fonds en overige derden is opgenomen in de 
Additionele informatie 2010. 
 
De overige programma-opbrengsten betreffen met name opbrengsten uit kaartverkoop.  

 
 

- 18 –  Nevenactiviteiten 
 

De opbrengsten nevenactiviteiten bestaan grotendeels uit verkopen of in licentie geven van 
programmaformat/fragmenten en ontvangen kabelgelden van derden.  
 
Voor een specificatie wordt verwezen naar de Additionele Informatie 2010. 
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LASTEN 
- 19 - Lonen en salarissen 

 
Deze zijn als volgt te specificeren:

2010 2009

Lonen & Salarissen € 19.561 € 20.144
Pensioenpremie - 1.862 - 1.984
Overige Sociale lasten - 2.111 - 2.063
Kantinekosten - 292 - 279
Opleidingskosten - 47 - 82
Overige Personeelskosten - 490 - 586
Totaal € 24.363 € 25.138

 
 
Personeelsaantallen 

2010 2009  
Gemiddeld aantal personeelsleden 298 331    
Gemiddeld aantal FTE's  268 284    
 

- 20 - Afschrijvingen op materiële vaste activa 
 
De afschrijvingen per activa-categorie zijn gespecificeerd bij punt 1 ( toelichting materiële vaste 
activa).   
 

- 21 - Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 
 
In 2010 is er geen sprake geweest van een bijzondere waardevermindering van vlottende activa.  
 

- 22- Directe productiekosten 
 
Deze zijn als volgt te specificeren:

2010 2009

Faciliteiten € 11.491    € 11.291    
Freelancers - 7.586     - 8.378     
Co-productiebijdragen - 16.911    - 17.286    
Bijdrage publieke omroepen - 7.804-     - 5.373-     
Overige Programmakosten - 5.063     - 5.869     
Totaal € 33.247    € 37.451    

 
 

De totale productiekosten dalen met circa 11% ten opzichte van 2009, met name als gevolg van het 
lagere programmabudget. 
 
De stijging van de bijdrage publieke omroepen houdt verband met een bijdrage van de AVRO en de 
TROS voor de Levende Muziek. Met ingang van 2010 wordt het OCW-budget voor de Levende 
Muziek niet meer volledig toegekend aan de NPS maar verdeeld onder de participerende omroepen 
AVRO, TROS en NPS. De NPS ontvangt voor de productie van de Levende Muziek de bijdrage van 
AVRO en TROS. 
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-23 - Overige bedrijfslasten 
 
Deze zijn als volgt te specificeren:

2010 2009

Overige kosten CAO personeel € 2.009     € 2.087     
Uitbesteed werk aan bedrijven - 947        - 681        
Overige aan afdeling gerelateerde alg. kosten - 350        - 317        
Promotiekosten - 851        - 825        
Huisvestingskosten - 1.429     - 1.637     
Overige kosten - 682        - 765        
Totaal € 6.268     € 6.312     

De stijging van het uitbesteed werk aan bedrijven houdt verband met de voorbereiding van de 
fusie. De huisvestingskosten zijn ten opzichte van 2009 met € 208 gedaald. In 2009 waren de 
huisvestingskosten incidenteel hoger als gevolg van interne verhuizingen en ontruimingskosten 
ten behoeve van de studio Radio 4.   
 

-24 - Rente 
 
De rentelasten zijn met € 220 gedaald. De kredietbehoefte was in 2010 lager als ook het 
rentetarief van het rekening courant krediet bij de BNG. Daarnaast was de verschuldigde rente 
voor de lening van het Commissariaat voor de Media in 2010 lager (0,41% in 2010 ten opzichte 
van 2,35% in 2009).  
 

-25 - Waarde aanpassing voorraad 
 
Het ministerie van OCW heeft besloten dat met ingang van 2011 de programmavoorraad 
exclusief DNDT-kosten (directe niet direct toerekenbare kosten) dient te worden 
gewaardeerd. Aangezien de NPS en RVU per 30 december 2010 zijn gefuseerd, de RVU de 
programmavoorraad reeds exclusief DNDT-kosten waardeert en de waarderingsgrondslag 
bij de fuserende omroepen gelijk moet zijn, is de programmavoorraad van de NPS exclusief 
DNDT-kosten gewaardeerd. De afwaardering bedraagt € 1.557.  
 

-26 - Voorziening reorganisatie 2010 
 
In verband met de effecten van de budgetdaling is eind 2009 een reorganisatievoorziening ter grootte 
van € 1.631 getroffen. De reorganisatiekosten zijn lager uitgevallen dan geraamd, met name als 
gevolg van een gunstige intekening (voor nadere toelichting zie toelichting bij punt 10). In 2010 is 
totaal € 642 uitgegeven aan reorganisatiekosten. Aangezien de reorganisatie in 2010 is afgerond, is 
het restant van de voorziening vrijgevallen hetgeen een vrijval van € 989 tot gevolg heeft. 
 

-27 - Over te dragen reserve media-aanbod 
 

 Voor de toelichting op de over te dragen reserve media-aanbod verwijzen wij u naar de 
toelichting bij punt  8 (“Reserve Media-aanbod”)  in de jaarrekening.  
 

-28 - Exploitatiesaldo 
2010

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening € 18-          
Waarde aanpassing voorraad - 1.557-     
Vrijval voorziening reorganisatie 2010 - 989        
Over te dragen Reserve Media-aanbod - -         
Totaal € 586-        

 
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in 2010 is - € 18. Dit is € 682 lager dan het resultaat 2009 
en is met name het gevolg van de kosten die in 2010 zijn gemaakt in het kader van de fusie (onder 
andere afvloeiingskosten personeel, notariskosten, accountantskosten, kosten Businessplan NTR).  
Naast het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening hebben de volgende mutaties in 2010 
plaatsgevonden: 
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- Als gevolg van het waarderen van de programmavoorraad exclusief DNDT-kosten is € 1.557 ten 
laste van de exploitatie gekomen.  
- Als gevolg van de afronding van de reorganisatie is € 989 vrijgevallen in 2010.  
 
Het totale resultaat 2010 komt daarmee uit op een tekort van € 586.   
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III Overige Gegevens  
 
 
3.1. Samenstelling Raad van Toezicht en directie 
 
De Raad van Toezicht en directie van de NPS waren in 2010 als volgt samengesteld: 
 
Raad van Toezicht 
Voorzitter: 
De heer drs G.B.M. Leers (vertrek oktober 2010 i.v.m. ministerspost) 
De heer mr. L.J. Verhulst (m.i.v. 1 januari 2011) 
 
Vice-voorzitter: 
Mevrouw J. Mahn 
 
Leden: 
De heer mr. L.J. Verhulst (tot 1 januari 2011) 
De heer mr. S. Harchaoui 
Mevrouw ir M.J. Pattynama 
De heer drs. O.A.J.M. Wibaut 
 
Directie 
Algemeen directeur: 
De heer. J.J. Daalmeijer  
 
De totale honorering voor de Raad van Toezicht bedroeg in 2010 € 37 (2009: € 43). Alle leden van de 
Raad van Toezicht krijgen vacatiegelden en een vaste onkostenvergoeding. 
De honorering voor de directie (1 fte) bedroeg in 2010 € 197 (2009: € 193). De vergoeding is inclusief 
werkgeverslasten, pensioenpremies, vaste onkosten vergoedingen en vacatiegelden. 
 
3.2. WOPT 
 
Er zijn in 2010 honoreringen te melden die voldoen aan het omvangscriterium van de Wet 
Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens. De vastgestelde norm voor 2010 
is € 193.   
Het betreft de honorering van de algemeen directeur welke in 2010 bestond uit een jaarsalaris van  
€ 142, vakantietoeslag van € 11, eindejaarsuitkering van € 8, afdracht pensioen van € 26 en bijtelling 
auto van € 10.  
Daarnaast zijn in het kader van de reorganisatie en fusie uitkeringen gedaan in 2010 aan vertrokken 
medewerkers. Inclusief het nog in 2010 betaalde salaris kwamen de totale vergoedingen van twee 
medewerkers boven de vastgestelde norm, € 250 respectievelijk € 239.  
Deze opgave zal tijdig via de reguliere kanalen worden aangemeld. 
 
3.3. Accountant 
 
Het in het verslagjaar overeengekomen honorarium van de accountant bedroeg € 45 (excl. btw) voor 
reguliere werkzaamheden aan de jaarrekening. Daarnaast is er  € 1 voor verklaringen met betrekking 
tot afrekening van subsidies, €  19 voor advies inzake de fusie en € 4 voor overige 
advieswerkzaamheden afgerekend. 
 
3.4. Voorstel resultaatbestemming 
 
Het resultaat is ten laste van de Reserve Media-aanbod gebracht. 
 
 
Hilversum, 5 april 2011 
 
 
De heer mr. L.J. Verhulst 
Voorzitter Raad van Toezicht NPS 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Afgegeven ten behoeve van het Commissariaat voor de Media 

 

Aan: de directie van de Nederlandse Programma Stichting 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag jaarrekening 2010 van de Nederlandse Programma Stichting te Hilversum gecontroleerd. 

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010, het kasstroomoverzicht 2010 en de 

exploitatierekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van de directie 

De directie van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat 

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directie- en jaarverslag, beide in overeenstemming 

met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, 

Wereldomroep en Ster 2009. De directie is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming 

dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. De directie is tenslotte 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fouten.  

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 

onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en 
het Controleprotocol landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster van de Regeling vaststelling 

Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2009. Dit vereist 

dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 

dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 

bevat. 

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.  

 



 

 

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 

voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de 

betreffende wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid 

van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van 

de redelijkheid van de door de directie van de instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 

algehele beeld van de jaarrekening. 
 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

de Nederlandse Programma Stichting per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met 

de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep 

en Ster 2009. 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010 

voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de 

in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het Controleprotocol landelijke publieke 

media-instellingen, Wereldomroep en Ster van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 

landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2009. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen  

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar 

aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 

2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens 

vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 

vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

 

 

Utrecht, 5 april 2011 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

w.g. J-L. Geutjes RA 

Partner 
 


