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Rapport inzake de jaarrekening 2003

Aan het Bestuur van
Bedrijfsfonds voor de Pers
Den Haag
Den Haag, 18 november 2004

Geacht Bestuur,
Ingevolge uw opdracht tot controle van de jaarrekening 2003 brengen wij u hierbij rapport uit.

Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2003 van het Bedrijfsfonds voor de Pers
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
Bestuur van het fonds. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een
onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van
de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn
toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van het fonds daarbij heeft gemaakt,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze
controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 december 2003 en van het resultaat over 2003 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Hoogachtend,
Ref.: L.H. Barg

KPMG Accountants N.V., ingeschreven onder nummer 33263683 bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam en lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.
J.4.0831
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Balans per 31 december 2003
(na voorgestelde winstbestemming)

2002

2003
EUR

EUR

EUR

EUR

Vaste activa
Inrichting en inventaris

1

P.M.

P.M.

Som der vaste activa

P.M.

P.M.

Vlottende activa
Steunverleningskredieten
Te vorderen interest
Vooruitbetaalde en te ontvangen
bedragen
Liquide middelen

2
3

2.280.413
425.083

1.966.413
499.007

4
5

96.475
14.093.029

10.217
15.619.370
16.895.000

18.095.007

16.895.000

18.095.007

6

12.701.908

13.963.633

7

1.564.379

1.438.379

257.124

156.932

2.371.589

2.536.063

16.895.000

18.095.007

Som der vlottende activa

Vermogen
Voorzieningen
Voorziening kredietverlening

Verplichtingen uit hoofde van
steunverleningskredieten
Kortlopende schulden
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Staat van baten en lasten over 2003

2002

2003
EUR

EUR

Baten
Interestbaten minus -lasten
Liquide middelen
Overige baten

EUR

EUR

625.438
782

637.636
444

626.220

638.080

Lasten
Individuele steunverlening
Subsidies:
-

-

Financiële
steun
t.b.v.
persorganen
Financiële
steun
t.b.v.
onderzoek in opdracht van
derden
en
gezamenlijke
projecten van persorganen
Financiële steun t.b.v. minderhedenbladen
Financiële
steun
t.b.v.
journalistieke
internetinformatie-producten
9

Voorbereidingskosten

en

377.278

1.420.459

217.075

755.893

34.550

281.694

469.017

–

1.097.920

2.458.046

–

7.009

126.000

–

uitvoerings-

Voorziening kredietverlening

10

Bestuurskosten
Personeelskosten
Bureaukosten
Algemene kosten

Saldo

J.4.0831

2.465.055
71.747

1.223.920
133.023

Onderzoekskosten
Apparaatskosten

62.681
175.985
110.064
28.494

75.185
232.837
190.910
32.070
531.002

377.224

-1.261.725

-2.275.946
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2003
Algemeen
Het Bedrijfsfonds voor de Pers is ingesteld op grond van artikel 123 van de Mediawet welke is
ingegaan op 1 januari 1988. De wet is sindsdien enige malen aan wijziging onderhevig geweest.
De bepalingen in de Mediawet zijn nader uitgewerkt in het Mediabesluit. Het Fonds heeft
rechtspersoonlijkheid.
Doelstelling van het Bedrijfsfonds voor de Pers is het handhaven en bevorderen van de
pluriformiteit van de pers voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.
Taken van het Bedrijfsfonds zijn onder andere het verlenen van financiële steun ten behoeve
van persorganen en het verrichten dan wel doen verrichten van onderzoek met betrekking tot het
functioneren van de pers. De verantwoordelijkheid voor het cultuur- en mediabeleid berust bij
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
De financiële steunverlening kan volgens de Mediawet en het Mediabesluit als volgt
plaatsvinden:

als steun aan afzonderlijke persorganen in de vorm van kredieten en kredietfaciliteiten ten
behoeve van een project gericht op een rendabele exploitatie binnen een redelijke periode;
als steun aan afzonderlijke persorganen in de vorm van een uitkering ten behoeve van een
eenmalige reorganisatie van een persorgaan indien het project niet op doeltreffende wijze
kan worden uitgevoerd met behulp van een krediet of kredietfaciliteit;
als steun in de vorm van een uitkering ten behoeve van dagbladen, waarvan de exploitatie in
het jaar waarover steun wordt verleend verlieslijdend is geweest als gevolg van hun oplage
en verspreidingspositie, de zogenaamde Compensatieregeling voor Dagbladen;
als steun in de vorm van een uitkering voor gezamenlijke projecten van persorganen, gericht
op structurele verbetering van de exploitatiepositie van die persorganen binnen een redelijke
termijn;
als steun in de vorm van een uitkering ten behoeve van organisatie-onderzoek gericht op de
structurele verbetering van de exploitatie van een persorgaan;
als steun in de vorm van een uitkering voor onderzoek ten behoeve van de persbedrijfstak
als geheel mits het onderzoek past in de doelstellingen van het Fonds.
Verder kan sinds 12 juli 2002 steunverlening aan uitgevers plaatsvinden op grond van de
“Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internetinformatie-producten”.
De uitvoering van deze regeling is door de staatssecretaris van OCW opgedragen aan het
Bedrijfsfonds voor de Pers en is bestemd voor:

persorganen die gericht zijn op culturele en etnische minderheden indien de continuïteit dan
wel het starten van het persorgaan in gevaar is, respectievelijk niet mogelijk is; en
projecten gericht op de totstandkoming en verspreiding van journalistieke
informatieproducten via het internet.
Sedert het inwerking treden van de Mediawet op 1 januari 1988 werd jaarlijks door de
verantwoordelijke bewindspersoon bepaald of bedragen aan het Bedrijfsfonds voor de Pers ter
beschikking werden gesteld ten behoeve van de financiële steunverlening door het Fonds. Eind
1991 is de Mediawet op een aantal punten gewijzigd in het kader van de Wet Landelijke
Commerciële Omroep. Een aanpassing van de wijze van financiële voeding van het
Bedrijfsfonds maakte deel uit van deze wetswijziging.
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Bepaald is dat de verantwoordelijke bewindspersoon, jaarlijks zal vaststellen welk percentage
van de inkomsten van de Stichting Etherreclame én van de inkomsten van commerciële
omroepinstellingen, die op grond van de wet toestemming hebben gekregen als bedoeld in
artikel 71b van de Mediawet, wordt uitgekeerd ten behoeve van het Fonds. De wet bepaalt
verder dat dit percentage niet hoger zal zijn dan 4%.
Vanaf het jaar 1989 tot en met het jaar 2003 zijn voor het Bedrijfsfonds geen financiële
middelen beschikbaar gekomen uit hoofde van de daartoe in de Mediawet getroffen regelingen,
omdat naar het oordeel van de verantwoordelijke bewindspersoon, de financiële middelen,
waarover het Fonds reeds beschikte, voldoende waren te achten voor de uitoefening van de
functie van het Bedrijfsfonds in deze jaren. Gelet op de situatie waarin de persbedrijfstak
verkeert en de geconstateerde toename van het aantal aanvragen heeft het Bedrijfsfonds de
staatssecretaris bij het aanbieden van de begroting 2004 in overweging gegeven het
voedingspercentage hoger dan nul te stellen om de uitoefening van de functie van het
Bedrijfsfonds de komende jaren veilig te kunnen stellen.
Tijdens het kennismakingsgesprek met staatssecretaris mr. M.C. van der Laan op
9 september 2003 is de voeding van het Bedrijfsfonds ter sprake gebracht. Zij heeft vervolgens
per brief van 16 december 2003 aangegeven dat zij vooralsnog van mening is dat het fonds over
voldoende middelen beschikt om zijn taken naar behoren uit te voeren. Verder heeft zij besloten
om in het kader van de bezuinigingstaakstelling vanaf 2004 in de mediabegroting af te zien van
een structurele dotatie ad EUR 2,3 miljoen aan het Bedrijfsfonds. Een eventueel besluit over een
toekomstige dotatie zou mede gebaseerd worden op het advies over het toekomstig persbeleid
dat het fonds voor 2004 in het vooruitzicht had gesteld.
In het kader van de ontwikkeling van het mediabeleid wordt bij het Ministerie van OCW in de
huidige fase gewerkt aan een herijking van het persbeleid. In het licht van die herijking heeft het
Fonds in september 1997 een essay het licht doen zien over de kansen en bedreigingen die voor
de pluriformiteit van de pers uitgaan van de ontwikkelingen die zich op zowel maatschappelijk
als technologisch gebied hebben voorgedaan sedert de totstandkoming van het Fonds in 1974.
Met het essay beoogt het Fonds tevens het overheidsbeleid ten aanzien van de media, met
speciaal oog voor het persbeleid, een nieuwe plaats te geven in de ontwikkelingen zoals deze
zich naar verwachting in de toekomst, gezien op middellange termijn, voor zouden kunnen
doen. Dit beleidsessay is in het najaar van 1998 met de staatssecretaris van het ministerie van
OCW, de heer dr. van der Ploeg, besproken. In 1999 heeft dit tot nadere voorstellen omtrent de
ondersteuning van bladen voor culturele minderheden geleid en in 2000 zijn nadere voorstellen
rond het stimuleren van journalistieke informatieproducten via het internet ontwikkeld. Deze
voorstellen zijn door de staatssecretaris overgenomen in zijn beleidsvoornemens met betrekking
tot de pers. Deze zogenaamde persbrief is eind 2001 aan de Ministerraad aangeboden en aldaar
vastgesteld. De persbrief is vervolgens naar de Tweede Kamer gezonden. In juli 2002 heeft de
staatssecretaris van OCW op grond van deze persbrief besloten een tijdelijke subsidieregeling in
het leven te roepen die de mogelijkheid geeft persorganen gericht op culturele minderheden te
subsidiëren en die het mogelijk maakt journalistieke internet-informatieproducten te stimuleren.
De uitvoering van deze regeling is door de staatssecretaris opgedragen aan het Bedrijfsfonds
voor de Pers. De regeling is bedoeld om actiever bij te dragen aan de modernisering en
vernieuwing van het perslandschap.
In 1989 is uit de eigen middelen een voorziening voor de uitvoering van de
Compensatieregeling voor Dagbladen ter hoogte van EUR 6,8 miljoen gevormd. De minister

J.4.0831

5

Bedrijfsfonds voor de Pers

(tegenwoordig staatsecretaris) geeft jaarlijks aan wel of niet het voornemen te hebben bij AmvB
te doen bepalen dat de Compensatieregeling zal worden toegepast over dat jaar. Vanaf 1990 is
dat niet meer gebeurd. In de eerdergenoemde persbrief van 2001 heeft de staatssecretaris het
voornemen geuit om de Compensatieregeling voor Dagbladen in te trekken. Het bestuur van het
Bedrijfsfonds heeft in 2002 op grond van deze persbrief besloten de voorziening aan het eigen
vermogen toe te voegen. De middelen zijn derhalve voor de uitoefening van de reguliere
steunverleningstaken beschikbaar gekomen.

2

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde tenzij anders is vermeld.
Uitkeringen aan persorganen uit hoofde van de steunverlening, die niet het karakter hebben van
een kredietverlening, worden als last verantwoord in het verslagjaar waarin door het bestuur van
het Bedrijfsfonds voor de Pers een besluit tot uitkering is genomen.
Op grond van de Mediawet kan individuele financiële steunverlening in de vorm van kredieten
en kredietfaciliteiten aan persorganen onder andere plaatsvinden, indien de noodzakelijke steun
niet of niet afdoende op andere wijze kan worden verkregen. Gezien de omvang van de
kredietverlening en gelet op de inherente risico’s die voor het Bedrijfsfonds voor de Pers uit de
wettelijke taak voortvloeien wordt een voorziening noodzakelijk geacht. Bij de bepaling van de
hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van de specifieke risico’s in elk van de uitstaande
kredieten. De mutaties in deze voorziening worden in de Staat van Baten en Lasten verantwoord
onder het hoofd “Voorziening kredietverlening”.
Bij de kredietverlening aan persorganen is in het algemeen overeengekomen dat er rente over
het verstrekte krediet moet worden voldaan. In sommige gevallen wordt gelijktijdig bepaald dat
indien overigens aan de voorwaarden van het krediet wordt voldaan, de rente geheel of
gedeeltelijk kan worden kwijtgescholden. Om deze reden worden rentebaten uit dezen hoofde
eerst na ontvangst in de jaarrekening verwerkt.
De overige lasten en baten worden verantwoord in het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

J.4.0831
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Inrichting en inventaris
Aanschaffingen worden in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven. In 2003 is in verband
hiermee EUR 100.475 aan kosten verantwoord onder bureaukosten.

2

3

Steunverleningskredieten
2003
EUR

2002
EUR

Stand 1 januari
Bij: verstrekte nieuwe kredieten
Af: omzetting steunverleningskrediet in financiële steun t.b.v. persorganen
Af: ontvangen aflossing

1.966.413
359.000
-45.000
–

1.821.052
171.000
–
-25.639

Stand 31 december

2.280.413

1.966.413

2003
EUR

2002
EUR

391.573
33.510

499.007
–

425.083

499.007

2003
EUR

2002
EUR

Te vorderen interest

Deposito’s
Spaarrekeningen

4

Vooruitbetaalde en te ontvangen bedragen

Historisch Nieuwsblad
Vergoeding verhuiskosten
Stichting Diversity Affairs
Huur en servicekosten pand
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde abonnementen
Vooruitbetaalde kopieerkosten
Overige

J.4.0831

54.718
10.745
10.000
8.959
8.073
2.928
625
427

–
–
–
–
8.073
–
1.139
1.005

96.475

10.217
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Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen per 31 december 2003 bestaat uit de op de bankrekeningen
beschikbare middelen.
De onder de liquide middelen opgenomen deposito’s zijn als volgt samengesteld:
Looptijd

Van 24-02-2000 tot 24-02-2004
Van 24-02-2000 tot 24-02-2009
Van 24-02-2000 tot 24-02-2010

6

7

Rente

3,65%
4,40%
6,00%

Bedrag
EUR
4.537.802
4.537.802
1.588.231

Vermogen
2003
EUR

2002
EUR

Stand 1 januari
Bij: vrijval voorziening uitvoering Compensatieregeling voor Dagbladen
Bij: vrijval reservering voorbereidings- en uitvoeringskosten
Compensatieregeling voor Dagbladen
Af: saldo boekjaar

13.963.633
–

9.342.120
6.806.703

–
-1.261.725

90.756
-2.275.946

Stand 31 december

12.701.908

13.963.633

2003
EUR

2002
EUR

Stand 1 januari
Bij: toevoeging ten laste van het resultaat

1.438.379
126.000

1.438.379
–

Stand 31 december

1.564.379

1.438.379

Voorziening kredietverlening
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Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

2003
EUR

2002
EUR

2.371.589

2.563.063

2003
EUR

2002
EUR

2.293.729
77.860

2.517.017
19.046

2.371.589

2.536.063

Overige schulden en overlopende passiva

Uitkeringen uit hoofde van individuele steunverlening
Overige

J.4.0831
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Subsidies
2002
EUR

2003
EUR

Financiële steun ten behoeve van persorganen:
Stichting Matching Colours (v/h Stichting Bijeen) ten behoeve van een
rendabele exploitatie voor het blad Bijeen
Stichting opinieblad Volzin i.o. ten behoeve van het nieuw uit te geven
blad Volzin als voortzetting van de bladen De Bazuin en Hervormd
Nederland
Stichting Diversity Affairs ten behoeve van het blad Mzine
Keesings Historisch Archief ten behoeve van een eenmalige reorganisatie
De Groene Amsterdammer ten behoeve van een onderzoek naar de
positionering van het weekblad
Historisch Nieuwsblad ten behoeve van een promotie campagne
De Roskam ten behoeve van een eenmalige reorganisatie van het
weekblad De Roskam
Christen Vandaag B.V. ten behoeve van een marketingcampagne voor
het blad CV Koers
Casas Media B.V. ten behoeve van de Landelijke Allochtonen Krant
Boom Courantuitgeverij ten behoeve van het project internet-portaal
(Prima Plaza)
Casas Media ten behoeve van de Landelijke Allochtonenkrant en
Weekkrant Suriname (betreft omzetting krediet in financiële steun t.b.v.
persorganen)
Katholiek Nieuwsblad ten behoeve van een beleids- en actieplan

–

158.823

–
-5.269
–

262.388
80.000
313.000

–
–

71.994
157.000

–

124.790

–
–

275.875
–

–

-23.411

41.899
340.648

–
–

377.278

1.420.459

–

50.800

-2.864
–

61.352
25.000

-5.629

59.446

–

359.830

–

226.890

-8.493

783.318

Financiële steun ten behoeve van onderzoek in opdracht van
derden en gezamenlijke projecten van persorganen:
ASCoR ten behoeve van het onderzoek Kranten Online
Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) ten behoeve van de
conferentie over onderzoeksjournalistiek
Raad voor de Journalistiek ten behoeve van een onderzoek
Cebuco ten behoeve van een katernenonderzoek voor Het Nederlands
Dagblad, Het Reformatorisch Dagblad, de Barneveldse Krant en het
Friesch Dagblad
Nederlandse Dagbladpers (NDP) ten behoeve van het vervolgproject
gezamenlijke bezorging van dagbladen
Nederlandse Dagbladpers (NDP) ten behoeve van het onderzoek naar de
structurele verandering in dagbladbezorging
Transporteren
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2002
EUR

2003
EUR
Transport
Stichting Krant in de Klas (NUV/NDP) ten behoeve van het onderzoek
naar de ontwikkeling van de krantleesgewoonte onder jongeren
The Amsterdam School of Communications Research (ASCoR) ten
behoeve van het onderzoek “Journalistiek in Nederland: een analyse van
de mensen, de belangrijkste thema’s en de (inter-)nationale context”
Mira Media (v/d Stichting Omroep Allochtonen) ten behoeve van
haalbaarheidsonderzoek Dag van de Media
Freelancers Associatie ten behoeve van een onderzoek naar de positie
van freelance journalisten
Nederlandse Vereniging van Journalisten ten behoeve van een onderzoek
via een internet-experiment naar de relatie tussen internet en de
nieuwsvoorziening in wijken
Stichting Het Nederlands Persmuseum ten behoeve van het onderzoeksen tentoonstellingsproject “Van levensles tot lifestyle”
Cebuco ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek naar standaardisatie
van kleur van het drukwerk van dagbladen
Etnomediair ten behoeve van een onderzoek naar het bereik van
cultuurgebonden media in Nederland

-8.493

783.318

–

-17.688

–

-9.737

-4.175

–

30.000

–

98.500

–

28.743

–

30.000

–

42.500

–

217.075

755.893

–
–

178.967
102.727

34.550

–

34.550

281.694

66.768
155.000
105.185
142.064

–
–
–
–

469.017

–

1.097.920

2.458.046

Financiële steun t.b.v. minderhedenbladen
InterCreation ten behoeve van het blad Generation Now
Casas Media B.V. ten behoeve van het blad Multined
Solo Caribisch Nederlands Magazine ten behoeve van het blad Solo
Positivo

Financiële steun t.b.v. journalistieke internet-informatieproducten
Marokko Media ten behoeve van de nieuwssite nieuws.marokko.nl
Stichting Rebel Today ten behoeve van het internetplatform Rebeltoday
Vereniging De Nieuwe Omroep ten behoeve van de site Moveryourass.tv
Oneworld.nl ten behoeve van de nieuwssite Wereld.Nieuws
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Voorziening kredietverlening
Verwezen wordt naar de specificatie onder het hoofd “Voorziening kredietverlening” op
bladzijde 8.
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Overige gegevens
Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2003 van het Bedrijfsfonds voor de Pers
te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
Bestuur van het fonds. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een
onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van
de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn
toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van het fonds daarbij heeft gemaakt,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze
controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 december 2003 en van het resultaat over 2003 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Den Haag, 18 november 2004
KPMG Accountants N.V.
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