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FINANCIEEL BELEID 
 
Financiële positie op balansdatum. 
 
Het jaar 2018 is afgesloten met een nadelig exploitatie 900,-- . Het saldo van de baten 

 200.600,-- nadelig, terwijl een voordelig saldo van  
223.500,-- begroot was. Een nadelig  424.100,-- .  
De rijksbijdragen zijn aanmerkelijk hoger door  
400.000,--) Tevens zijn er in 2018 bijdragen ontvangen voor werkdrukvermindering die niet begroot 

--) De overige baten waren -- hoger dan begroot.  
Het verschil wordt door meerder posten veroorzaakt te noemen zijn teruggaaf energiebelasting en 

 
De personele lasten zijn ca. 1.001.000,--  hoger dan begroot. Enerzijds is dit voornamelijk 
veroorzaakt door stijging van de loonkosten door de aanpassing van de CAO (zie ook de verhoging 
van de rijksbijdrag -- -- en overige personeelskosten, waaronder 
die van vaststellingsovereenkomsten, --. De huisvestingslasten zijn hoger door een hogere 
dotatie aan de voorziening onderhoud op basis van de plannen tot en met 202 --). De 

71.800,-- hoger door kosten juridisch advies en overschrijding van ict en 
gebruiksmiddelen.  
Het resultaat op de financiële baten en lasten is ongeveer gelijk aan hetgeen begroot is. De 
effectenportefeuille is in 2018 van de hand gedaan. 
 
Kengetallen 
De financiële positie is goed. Het  private vermogen heeft hier een positieve invloed op. Zonder dit 
private vermogen zouden de kengetallen er dus anders uitzien. Maar ook dan is de financiële situatie 
goed.  
De kengetallen zijn, behalve die van de liquiditeit licht gedaald, maar zijn nog steeds goed.  De 
liquiditeit is toegenomen door de verkoop van de effecten. Ook op langere termijn blijven de 
kengetallen goed. De financiële positie van de Stichting blijft op langere termijn  goed. Er is met de 
weergave van de kengetallen geen rekening gehouden met de inventarisatie van het (deels 
achterstallig)  onderhoud en het opstellen van een nieuw meerjaren-investeringsplan, omdat op het 
moment van het schrijven van het bestuursverslag de uitkomsten (gevolgen) nog niet bekend zijn. 
 

 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

       

Solvabiliteit 0,87 0,84 0,89 0,87 0.87 0.87 

Liquiditeit 3,05 4.92 3,85 5.72 6.80 6.30 

Rentabiliteit 0,07 -0,02 0,04 -0,02 0,02 0,02 

Kapitalisatiefactor 0,72 0,68 0,77 0,66  0,78 0,73 

Weerstandsvermogen 0,61 0,54 0,67 0,54 0,58 0,60 

Huisvestingsratio 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daarnaast zijn ook de volgende kengetallen opgenomen: 
De baten en de lasten in percentage van de totale opbrengsten: 
 

In % totale baten Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

       

Rijksbijdrage 96 97 99 98 99 99 

Overige overheidsbijdragen 0 0 0 0 0 0 

Overige baten 4 3 1 2 1 1 

 100 100 100 100 100 100 

       

Personele lasten 72 81 75 82 78 78 

Afschrijvingen 3 2 2 3 3 3 

Huisvestingslasten 8 8 8 7 7 7 

Overige instellingslasten 10 11 11 10 10 10 

 93 102 96 102 98 98 

       

Resultaat 7 -2 4 -2 2 2 

 
De stichting is voor 96 tot 99% van de inkomsten afhankelijk van het rijk en voor 4 tot 1% van overige 
baten. De overige baten nemen af. Voor een groot deel heeft dat te maken met het feit dat in 2017 er 
een wijziging heeft plaats gevonden met terugwerkende kracht van het verwerken van de 
schoolbankrekeningen. Daardoor is het verschil t.o.v. h

 
De personele lasten bedroegen in 2017  72% van de baten. Dat is vergeleken met de sector laag. Het 
percentage is in 2018 opgelopen naar 81%  en voor 2019  wordt een percentage van 82% verwacht . 
Daarna loopt het percentage weer terug naar 78% in 2020 en 2021. De verschillen worden enerzijds 
verklaard door inhuur  en kosten van vaststellingsovereenkomsten in 2018 en extra investeringen in 
kwaliteit en opleidingen in 2019. De afschrijvingslasten zijn redelijk stabiel. Dat geldt ook voor de 
huisvestingslasten  en de overige instellingslasten. 
 
BALANS 
 
Hierna treft u de balans aan per 31 december 2018. De balans is een momentopname van de 
vermogensstructuur. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de 
balans. 
 

                        
 

  Activa 
 

31-12-2018 31-12-2017 
 
Passiva 

 
31-12-2018 31-12-2017   

 

  
          

  
 

  Materiële vaste activa   1.048.237        920.594  
 

Eigen vermogen   4.055.244   4.275.316    
 

  Financiële vaste 
activa 

       83.650     2.330.302  
 

Voorzieningen      385.332      341.560    
 

  Vorderingen      421.970        367.056  
 

Kortlopende schulden      902.955      667.859    
 

  Liquide middelen   3.789.674     1.666.783  
 

  
 

          
 

  
          

  
 

  Totaal activa   5.343.531     5.284.735  
 

Totaal passiva   5.343.531   5.284.735    
 

                  

    
  

 

 
 
Toelichting op de balans: 
 
Activa: 
Materiële vaste activa 
In 2018 300.000,-- (2017 237.000,--) geïnvesteerd in materiële vaste activa. De 
investeringen hebben voornamelijk  plaatsgevonden in inventaris en apparatuur. De 
afschrijvingslasten 72.000,-- (2017  185.000,--). Aangezien de afschrijvingslasten lager 
zijn dan de investeringen, is de omvang van de materiële vaste activa gestegen 128.000,-- 
(2017  52.000,-- gedaald). De boekwaarde is 27% (2017: 25%) van de aanschafwaarde. 



Financiële vaste activa 
2.246.700,-- afgenomen (2017 38.000,-- 

afgenomen). De balanswaarde van de  effecten per 31-12-2017  zijn door de verkoop van effecten 
met -- afgenomen. 
In 2018 72.000,-- deelgenomen in Veluwe-energie. 
 
Vorderingen 
De omva 5.000,--  toegenomen.(2017 53.000,-- afgenomen). De 
belangrijkste vordering is de vordering op het ministerie wegens het betalingsritme van de rijksbijdrage 
personeel. Deze vordering loopt in de periode januari- ,--. Vanaf augustus loopt de 
vordering op tot het nieuwe balanssaldo. Op 31 december 2018 
323.000,-- en gelijk aan die per 31 december 2017. De vorde 49.000,-
- (2017  7.000,--), het verschil wordt met name veroorzaakt door vorderingen eind 2018 vanwege 
onroerend zaak belasting en gymzaal van de Beatrixschool. Daarnaast zijn er nog diverse vorderingen 
en voorui  43.000,-- (2017 31.000,--). Aan de vorderingen zijn 

 
 
Liquide middelen 

2.123.000,-- (2017 503.000,--) toegenomen. Dit komt 
voornamelijk door de verkoop van de effecten. Een nadere toelichting op de mutatie van de liquide 
middelen wordt gegeven in het kasstroomoverzicht. 
 
Passiva: 
 
Eigen vermogen. 
Het  exploitatieresultaat van -/- --,--  (2017 413.000,--) is onttrokken aan  het eigen 
vermogen . Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2018 4.101.000,-- (2017 4.275.000,--). 
Het eigen vermogen is onderverdeeld in een algemene reserve en bestemmingsreserves. 
Algemene reserve (publiek) 

200.000,-- ten laste  (2017  472.000,-- ten gunste ) van de algemene reserve 
 1.699.000 (2017 1.899.000). 

Algemene reserve (privaat) 
Het positieve 26.000,-- (2017 59.000,-- negatief) op het private deel is ten gunste/ 
ten  last 402.000,-- 
(2017  2.376.000,--). 
Statutaire reserve 
De statutaire reserve is onveranderd waardoor het saldo per 31 december 2017 ,-- 
bedraagt. 
 
Voorzieningen 
De stichting beschikt over een jubileumvoorziening en een onderhoudsvoorziening.  
De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van  gratificaties bij een 25- of 40-jarig ambtsjubileum. 

7.400,-- (2017 0,00) gedoteerd 2.100,-- (2017  15.000) onttrokken.  
69.000,-- (2017 64.000,--). 

57.000,-- (2017 ,--) en 
118.500,-- (2017: 81.000,--). De onttrekkingen hebben o.a. betrekking op 

gietvloeren in de gangen van de Julianaschool, onderhoud daken van Julianaschool en de Klokbeker 
en Ireneschool en schilderwerk Ireneschool, Julianaschool en de Klokbeker. De stand van de 

 316.400,-- (2017  278.000,--). 
 
Kortlopende schulden 
De omvang van de kortlo 188.900,-- (2017 69.000,--) toegenomen. De 
belangrijkste schulden zijn de salarisgebonden schulden, zoals de af te dragen loonheffing, pensioen- 
en sociale premies en de nog te betalen vakantiegelden. Deze schulden worden in januari en mei 

482.600,-- (2017 444.000,--).  
De crediteuren, overige schulden   374.200,--  (2017 224.000,--). De kortlopende 
schulden zijn toegenomen met 216.000,-- dat hoofdzakelijk veroorzaakt werd door kosten van de 
vaststellingsovereenkomsten (afwikkeling vond plaats in 2019) en facturen van tuinonderhoud en 
inhuur van vakleerkrachten. 

  



Analyse resultaat 
 
De begroting van 2018 249.500,-- Uiteindelijk resulteert een 
negatief resultaat boekjaar 2018 173.900,--  423.400,-- met de begroting. Het 
positief resultaat over het boekjaar 2017  413.100,-- (positief). In de navolgende paragraaf 
treft u een vergelijking gaan en een specificatie van de belangrijkste verschillen. 
 
Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar versus 
begroting 
 
Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van de gerealiseerde en begrote 
baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 en de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 
2017: 
 

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten: 

-- de belangrijkste oorzaken zijn: 
 
Rijksbijdragen OC en W 
De reguliere vergoedingen zijn hoger voornamelijk door aanpassingen van de rijksbijdrage personeel 
en voor werkdrukvermindering. 
  

Realisatie

2018

Begroting

2018

Verschil Realisatie 

2017

Verschil

Baten      

Rijksbijdragen OCenW 7.226.714 6.620.928  605.786    6.660.096  566.618    

Overige overheidsbijdragen 4.285         -                   4.285         4.285          -                  

Overige baten 212.950     73.000       139.950    262.032     -49.082     

Totaal baten 7.443.949 6.693.928  750.021    6.926.413  517.536    

Lasten      

Personele lasten 6.098.429 5.051.199  1.047.230 5.005.609  1.092.820 

Afschrijvingen 171.845     161.632     10.213      184.706     -12.861     

Huisvestingslasten 612.116     521.050     91.066      543.387     68.729      

Overige lasten 808.386     736.550     71.836      721.697     86.689      

Totaal lasten 7.690.776 6.470.431  1.220.345 6.455.399  1.235.377 

Saldo baten en lasten -246.827   223.497     -470.324   471.014     -717.841   

Financiële baten en lasten      

Financiële baten 101.918     38.000       63.918      64.295        37.623      

Financiële lasten 75.162       12.000       63.162      122.174     -47.012     

Totaal financiële baten en lasten 26.756       26.000       756            -57.879      84.635      

Totaal resultaat -220.071   249.497     -469.568   413.135     -633.206   



 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2018 2018   2017   

 
     

Reguliere vergoedingen  
 6.608.700 6.253.000 355.700 6.222.000 386.700 
Groei  
 103.500 0 103.500 45.000 58.500 
Vluchtelingkinderen 
 44.200 0 44.200 26.000 18.200 

Werkdrukvermindering  83.000                0               83.000                         0 83.000 

Samenwerkingsverband 387.300 367.900 19.400 367.000 20.300 

 7.226.700. 6.620.900 605.800 6.660.000 566.700 

 
 
Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen betreft een vergoeding voor ID-banen. Vanwege de onzekerheid van 
toekenning is er in de begroting 2018 geen rekening gehouden met deze overheidsbijdrage. 
 
Overige baten 
De overige baten zijn hoger dan  begroot maar lager dan in 2017.    
De ouderbijdragen die op schoolrekeningen binnenkomen, moeten apart verantwoord worden. Hier 
staan ook kosten tegenover. In verband met een laag ziekteverzuim is premiedifferentiatie ontvangen.  
De huur en medegebruik vergoedingen die op de schoolrekeningen binnengekomen zijn, moeten ook 
apart verantwoord worden en zijn ook voor een deel begroot. De mutaties op de schoolrekeningen 
betroffen in 2017  ,-- saldi van bankrekeningen die nog als te besteden geadministreerd 
waren, maar niet meer besteed worden. De overige materiële opbrengsten betreffen o.a.  opbrengsten  
acties,  collectiviteitskortingen via de Onderwijs Inkoop Groep, teruggave energiebelasting en 
opbrengst zonaandelen. 
 
 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2018 2018   2017   

 
     

Ouderbijdragen/overblijven e.d. 96.000 58.000 38.000 98.000 -2.000 

LGF financiering 6.000 0 6.000 16.000 -10.000 

Premiedifferentiatie 13.000 0 13.000 32.000 -19.000 

CHE OIDS 26.000 0 26.000 30.000 -4.000 

CHE Samenwerkende lerarenopleiding 0 0 0 7.000 -7.000 

Marnix Academie 3.000 0 3.000 3.000 0 

Overige personele opbrengsten 4.000 0 4.000 1.000 3.000 

Huur en medegebruik 16.000 8.000 8.000 9.000          7.000 

Mutaties schoolrekeningen                 0 0 0 26.000 -26.000 

Overige materiële opbrengsten 49.000 7.000 42.000 40.000 9.000 

 213.000 73.000 140.000 262.000 -49.000 

  



Personele lasten 
De formatieve inzet is vrijwel gelijk; 117 medewerkers gemiddeld  in 2018 tegen gemiddeld 114 
medewerkers in 2017. Door aanpassing van de CAO en besteding van de middelen 
werkdrukvermindering zijn de loonkosten toegenomen. In 2017 is met name voor de functies van 
(algemeen) directeuren gebruik gemaakt van interim-managers. De post overige personele lasten 
bestaat hoofdzakelijk uit vergoedingen voortvloeiende uit vaststellingsovereenkomsten. 
 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2018 2018   2017   

 
     

Lonen en salarissen 5.432.000 4.948.000 484.000 4.913.000 519.000 

Personeel niet in loondienst 261.000 0 261.000 0      261.000 

Uitbesteding 4.000 0 4.000 0 4.000 

Dotatie voorzieningen 7.000 10.000 -3.000 -21.000 28.000 

Nascholing 75.000 60.000 15.000 79.000 -4.000 

BGZ 19.000 6.000 13.000        11.000 8.000 

Overige personele lasten 254.000 27.000 227..000 23.000 231.000 

 6.052.000 5.051.000 1.001.000 5.005.000 1.047.000 

 
Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten zijn hoger dan begroot, maar lager dan in 2017. De afwijkingen ten opzichte 
van de begroting betreffen met name de afschrijvingslasten in inventaris en apparatuur. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn 2018 zijn hoger dan begroot voor 2018 en werkelijk 2017. De toename van 
de huisvestingslasten komt voor een belangrijk deel door de verhoging van de dotatie aan de 
voorziening (groot) onderhoud gebouwen. De aanpassing van de dotatie is gebaseerd op de (nieuw) 
onderhoudsplannen voor 2019 tot en met 2026. 
 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2018 2018   2017   

 
     

Dotatie onderhoudsvoorziening 157.000 100.000 57.000 100.000        57.000 

Onderhoud 60.000 52.000 8.000 82.000 -22.000 

Huur en medegebruik 23.000 17.000 6.000 16.000 7.000 

Schoonmaak 194.000 194.000 0 186.000 8.000 

Energie 124.000 119.000 5.000 116.000 8.000 

Heffingen en belastingen 19.000 15.000 4.000 14.000 5.000 

Overige 35.000 24.000 11.000 29.000 6.000 

 612.000 521.000 91.000 543.000 69.000 

 
Overige instellingslasten 
De administratie- en beheerslasten zijn lager dan begroot maar hoger dan in 2017, voornamelijk door 
bestuurs- en managementondersteuning. 
51.000,-- voor ondersteuning 
De lasten voor leermiddelen zijn hoger dan begroot en ook t.o.v. 2017, zowel voor verbruiksmateriaal 
als ICT.  
De overige lasten zijn hoger dan begroot en ook hoger dan in 2017. Dit komt grotendeels doordat de 
mutaties van de schoolrekeningen . Met name voor buitenschoolse en bijzondere activiteiten, 
overblijven en voor- en naschoolse opvang zijn daar lasten voor, maar daar staan ook inkomsten 
tegenover. De wervingskosten zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2017. Het restant verschil wordt 
per saldo door meerdere posten veroorzaakt. 
 
 
 
 
 
 



 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2018 2018   2017   

 
     

Administratie en beheerslasten 220.000 231.000 -11.000 213.000 7.000 

Leermiddelen 270.000 219.000 51.000 231.000 39.000 

Overige lasten 319.000 287.000 32.000 278.000 41.000 

 809.000 737.000 72.000 722.000 87.000 

 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten zijn ongeveer per saldo gelijk aan  begroot en hoger dan  in 2017. De 
onderlinge verschillen worden veroorzaakt door de verkoop van de effecten in 2018.  
 

Investeringen en financieringsbeleid 

 
Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van die 
investeringen, waarvoor geen subsidie van derden wordt ontvangen. De liquide positie van de 
stichting is gezien de liquiditeitsratio van 4.9 (2017: 3.1) goed te noemen. Er is derhalve geen 
aanleiding voor het aantrekken van vreemd kapitaal ten behoeve van de investeringen. De 
investeringen van 2017 zijn dan ook met de eigen middelen gerealiseerd. Jaarlijks wordt het meer 
jaren investeringsplan bijgesteld. De investeringen in huisvesting zijn  onttrokken aan  de voorziening 
onderhoud gebouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Continuïteitsparagraaf 
 
De meerjarenbegroting vertoont vanaf 2020 weer een positief resultaat. Met betrekking tot de 
kengetallen die hieronder zijn weergegeven wordt vermeld dat het 
loo  gaat. 
 

Kengetallen       

  Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose  
  2017 2018 2019 2020 2021  

         

Aantal leerlingen 1 oktober 1.281 1.291 1.247 1.267 1.260  

         

Personele bezetting in fte        

per 31 december        

Bestuur / management 6,00 3.80 4,43 4,84 5,43  

Personeel primair proces 66,38 71.86 67,56 63,48 63,48  

Ondersteunend personeel 3,62 7,34 6,66 6,57 6,57  

Totaal personele bezetting 76.00 83,00 78,65 74,89 75,48  

 
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een  lichte daling van het leerlingenaantal. Er is  
rekening gehouden met de extra middelen voor de werkdrukverlaging met ingang van het schooljaar 
2018-2019.  Niet met de eventuele verhogingen. Bij de overige baten is rekening gehouden met  
inkomsten uit ouderbijdragen, overblijfgelden, huur en medegebruik en donaties en giften. 
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de personele bezetting om kwalitatief goede leerkrachten te 
binden, omdat op termijn een aantal personeelsleden af zal vloeien wegens pensionering. In de 
begroting is wel rekening gehouden met een daling van de formatie door pensionering, vermindering 
van de taakomvang en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Afhankelijk van de werkelijke 
leerlingenaantallen en inkomsten kan de formatie bijgesteld worden. In de begroting is  rekening 
gehouden met extra formatie in verband met de werkdrukverlaging op basis van de bijdrage die 
verleend is per 1 augustus 2018. 
 
 
 
 
 
Balans 
      

Activa Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose 

  31-12-2017 
31-12-
2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 

      

Materiële vaste activa 920.594 1.048.237 1.100.500 1.050.000 1.025.000 

Financiële vaste activa 2.330.302 83.650 78.850 74.050 69.250 

Totaal vaste activa 3.250.896 1.131.887 1.179.350 1.124.050 1.094.250 

        

Vorderingen 367.056 421.970 415.000 415.000 415.000 

Liquide middelen 1.666.783 3.789.674 3.446.098 3.633.607 3.842.625 

Totaal vlottende activa 2.033.839 4.211644 3.861.098 4.048.607 4.257.625 

         

Totaal activa 5.284.735 5.343.531 5.040.448 5.172.657 5.381.875 

      
 
 
 
 
 
 
      



Passiva Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose 

  31-12-2017 
31-12-
2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 

        

Algemene reserve 1.899.051 1.922.191 1.836.196 1.993.406 2.122.623 

Bestemmingsreserve (privaat) 2.376.038 2.179.025 2.179.025 2.179.025 2.179.025 

Statutaire reserves 227 227 227 227 227 

Totaal eigen vermogen 4.275.316 4.101.443 4.015.448 4.172.657 4.301.875 

        

Voorzieningen 341.560 385.322 350.000 325.000 375.000 

Kortlopende schulden 667.859 856.755 675000 675.000 675.000 

         

Totaal passiva 5.284.735 5.343.530 5.040.448 5.172.657 5.371.875 

 
In de begroting is ervan uit gegaan dat er meer geïnvesteerd wordt dan afgeschreven.  Daardoor 
neemt de materiële vaste activa in eerste instantie wat toe.. De financiële vaste activa is afgenomen 
door de verkoop van de effecten in 2018.. De vorderingen zijn ongeveer gelijk gelaten aan de stand 
ultimo 2018. De liquide middelen, die als sluitpost zijn berekend, nemen eerst af door  onttrekkingen 
aan de voorziening onderhoud gebouwen. 
Door de begrote positieve resultaten vanaf 2020  stijgt vanaf 2020 het eigen vermogen.  De 
kortlopende schulden zijn op een lager niveau dan eind 2018 begroot, omdat het crediteuren saldo per 
31 december  hoog is eind 2018 door de post overige schulden. Dit is veroorzaakt door zogenaamde 
overlopende kosten zoals die van de vaststellingsovereenkomsten en facturen voor tuinonderhoud en 
inhuur vakleerkrachten. 
Door dit alles neemt het balanstotaal uiteindelijk weer  toe. 
 

Staat van baten en lasten      

            

  Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Baten       

Rijksbijdragen OC en W 6.660.096 7.226.714 7.238.526 7.081.442 7.071.794 

Overige overheidsbijdragen 4.285 4.285 0 0 0 

Overige baten 262.032 212.950 133.000 73.000 73.000 

       

Totaal baten 6.926.413 7.443.949 7.371.526 7.154.442 7.144.794 

        

Lasten       

Personele lasten 5.005.609 6.052.229 6.092.829 5.582.501 5.604.203 

Afschrijvingen 184.706 171.845 198.305 212.331 208.973 

Huisvestingslasten 543.387 612.116 522.050 522.050 522.050 

Overige instellingslasten 721.697 808.366 731.350 679.850 679.850 

Totaal lasten 6.455.399 7.644.576 7.545.034 6.997.232 7.015.576 

            

Saldo baten en lasten 471.014 -200.627 -173.508 157.210 129.218 

        

Financiële baten 64.295 101.918 0 0 0 

Financiële lasten 122.174 75.162 0 0 0 

Totaal financiële baten en lasten -57.879 26.756 0 0 0 

         

Nettoresultaat 413.135 -173.871 -173.508 157.210 129.218 

            

 
 
 



De rijksbijdragen dalen vanaf 2020 als gevolg van de daling van het aantal leerlingen. Geen rekening 
is gehouden met de extra middelen die vanaf het schooljaar 2019-2020 ontvangen worden voor de 
werkdrukvermindering. Geen rekening is gehouden met de overige overheidsbijdragen. In 2018 is een 
bedrag ontvangen voor ID-banen, maar het is onzeker of deze vergoeding ook in 2019 verstrekt 
wordt. Bij de overige baten is rekening gehouden met inkomsten uit ouderbijdragen, overblijfgelden, 
huur en medegebruik en donaties en giften. 
De personele lasten nemen in 2020 af voornamelijk door een veranderde opbouw van het 
personeelsbestand en minder inhuur van derden. Geen rekening is gehouden met extra formatieve 
inzet als gevolg van de extra middelen voor de werkdrukverlaging vanaf het schooljaar 2019-2020. De 
afschrijvingslasten nemen toe  door hogere investeringen op het gebied van inventaris en apparatuur. 
De huisvestingslasten zijn vanaf 2019 lager dan de in 2018 gerealiseerde. Het grootste deel van het 
verschil wordt veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening onderhoud in 2018. De overige 
instellingslasten zijn in 2018 hoger begroot dan de realisatie van 2017 en in de jaren daarna iets lager. 
Dat wordt met name veroorzaakt door mutaties schoolbankrekeningen. 
De financiële baten zijn verlaagd in verband met verkoop van de effecten en  met de lage rentestand. 
De financiële lasten betroffen de kosten van het beleggingsbeheer.  
 
 
Treasuryverslag 
De Stichting heeft begin 2017 een nieuw treasurystatuut opgesteld en vastgesteld. De Stichting maakt 
in haar bedrijfsvoering en in het treasurystatuut een verschil tussen publieke en private middelen. Het 
nieuwe treasurystatuut voldoet aan de eisen met betrekking tot de Regeling beleggen en belenen 
zoals die per 1 juli 2016 van toepassing is. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen 
overeenkomstig hun bestemming worden besteed. 
VPCO houdt zich aan de regeling beleggen en belenen van het Ministerie. De verkoop van effecten- 
portefeuille past daar in omdat de kosten van het (uitbestede) beheer van de portefeuille niet  
gecompenseerd werden door de opbrengsten. 
 
Risicomanagement 
Het risicomanagement bestaat uit diverse onderdelen. Zo worden bijvoorbeeld maandelijks financiële 
overzichten van de scholen versterkt door het administratiekantoor en deze worden besproken. Het 
bestuur ontvangt frequent een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van 
onderwijs, personeel, financiën. Het leerlingenaantal wordt nauwlettend gevolgd evenals het 
ziekteverzuim. De vorm van de managementrapportages zal de komende tijd verder uitgewerkt 
worden: 
 
Als belangrijkste risico's worden gezien: 
 

 Ontwikkeling leerlingenaantallen 
Deze worden nauwlettend gevolgd. In verband met de verwachte daling van het aantal 
leerlingen is met ingang van 2015 bij het toedelen van de budgetten uitgegaan van T-0, zodat 
eerder ingespeeld wordt op de vermindering van de inkomsten. 

 De invoering van de Wet werk en zekerheid 
Door deze wet kan het lastig worden om korttijdelijke vervangingen te realiseren door de 
verplichtingen die ontstaan nadat iemand een paar keer heeft ingevallen. Inmiddels heeft er 
een verruiming plaatsgevonden voor wat betreft de piekperiode gedurende de wintermaanden.  

 Leeftijdsopbouw van het personeelsbestand 
Aangezien op termijn een grote groep personeelsleden zal uitstromen, wordt er geïnvesteerd 
in het aantrekken van kwalitatief goed personeel.  
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Kengetallen voor 2018 en 2017

Kengetal 2018 2017

Huisvestingsratio 0,08 0,09 hoger dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 4,92 3,05 lager dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig) -0,02 0,06 lager dan -0,10

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,84 0,87

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,77 0,81 geen

Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,54 0,61

Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,40 0,48 geen

Kapitalisatiefactor 0,68 0,72 geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Deze kengetallen zijn vergeleken met de 

signaleringswaarde zoals de onderwijsinspectie deze hanteert. De inspectie heeft niet voor alle kengetallen 

een signaleringswaarde bepaald. Met behulp van de signaleringswaarde bepaalt de inspectie of er mogelijk 

sprake is van een financieel risico en of er aanleiding is om een nader onderzoek in te stellen.

kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 

onderwijsinspectie

mogelijk risico bij 

waarde:

lager dan 0,30

Versie: definitief 17-06-2019 37



Jaarrekening 2018

76819 / Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, te Ermelo

Huisvestingsratio

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Kengetal:

Rentabiliteit

Kengetal 1-jarig:

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 

(inclusief financiële lasten).

Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de 

totale lasten (inclusief financiële lasten).

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2018 lager dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 

is de huisvestingsratio gedaald.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van hoger dan 0,10.

31-12-2018

0,08

4,92

31-12-2017

31-12-2017

0,09

0,06

3,05

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, 

vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

31-12-2018

31-12-2018 31-12-2017

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,92 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

-0,02

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen.

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

De liquiditeit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

liquiditeitspositie gestegen.

De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

rentabiliteitspositie gedaald.

reserves.
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Solvabiliteit

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 0,30.

Kengetal:

Weerstandsvermogen

Kengetal:

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 

weerstandsvermogen.

31-12-2017

0,84 0,87

31-12-2017

0,40 0,48

Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking 

met 2017 is het weerstandsvermogen gedaald.

0,77 0,81

0,54

31-12-2018

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 84% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 

reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 16% van het totale vermogen gefinancierd 

wordt met vreemd vermogen.

Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door 

de totale baten (inclusief financiële baten).

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen.

Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief 

financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,61

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 

financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen.

Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

31-12-2018

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018

De solvabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

solvabiliteitspositie gedaald.

31-12-2017
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Kapitalisatiefactor

Kengetal: 0,68 0,72

31-12-2018

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 

hun taken.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

31-12-2017
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JAARREKENING
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Algemeen

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in 

gehele euro's.M

M

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.M

M

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar 

tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met 

de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

Gebouwen

Permanent 480 2,5 n.v.t.

Semi-permanent 180 6,7 n.v.t.

Noodlokalen 120 10,0 n.v.t.

Installaties

Verwarming 240 5,0 n.v.t.

Alarm 120 10,0 n.v.t.

Kantoormeubilair en Inventaris

Bureau's 240 5,0 500

Stoelen 120 10,0 500

Kasten 240 5,0 500

Schoolmeubilair en Inventaris

Docentensets 240 5,0 500

Leerlingensets 180 6,7 500

Schoolborden 240 5,0 500

Garderobe 240 5,0 500

Onderwijskundige apparatuur en machines

Kopieerapparatuur lease n.v.t. n.v.t.

Audio/video installatie 120 10,0 500

Beamer 60 20,0 500

Projectiemiddelen 120 10,0 500

ICT

Servers 60 20,0 500

Netwerk 120 10,0 500

Computers (tot 01-01-2014) 36 33,3 500

Computers (vanaf 01-01-2014) 48 25,0 500

Printers 60 20,0 500

Telefooncentrale 144 8,3 500

Leermiddelen

Methodes 96 12,5 n.v.t.

Spel- en sportmateriaal 96 12,5 500

Gebouwen

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Categorie
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Financiële vaste activa

Deelnemingen

Effecten

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 

vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten 

uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; 

voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze 

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 

nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de instelling in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de 

schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 

schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de 

identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de 

grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 

waardering.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen 

de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden de 

onderfinanciële vaste activa opgenomen effecten die:

M- geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille; en

M- niet tot einde looptijd worden aangehouden;

Mgewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
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Vlottende activa

Vorderingen

Effecten

Liquide middelen

Waardevermeerderingen van deze effecten worden rechtstreeks verwerkt in de herwaarderingsreserve. 

Op het moment dat de desbetreffende effecten niet langer in de balans worden verwerkt, wordt de 

cumulatieve waardevermeerdering in het eigen vermogen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien van een individueel effect de reële waarde onder de (geamortiseerde) kostprijs komt, wordt de 

waardevermindering verwerkt ten laste van de staat van baten en lasten. Voor rentedragende financiële 

activa vindt verwerking van de rentebaten plaats tegen de effectieve-rentemethode.

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde. 

Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Gekochte, rentedragende effecten die tot het einde van de looptijd worden aangehouden worden 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na de eerste verwerking worden gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de staat van baten en lasten worden 

rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in de 

eerste waardering verwerkt. Bij verkoop van de effecten aan een derde of door opname in de effectieve 

rente (in geval van een rentedragend actief) worden de transactiekosten in de staat van baten en lasten 

verwerkt.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

Voor de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen van effecten, zie toelichting effecten financiële 

vaste activa. Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

2.402.112 

Voorzieningen

Jubileumuitkeringen

Voorziening groot onderhoud 

Overige voorzieningen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en). 

- Algemene reserve privaat dekking eventuele alleen verwerking resultaat 

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 

uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 

voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2018 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2018 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,10%. Waarbij de waarde voor de wettelijke 

rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,10% is.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

Versie: definitief 17-06-2019 46



Jaarrekening 2018

76819 / Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, te Ermelo

Leasing

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van

baten en lasten over de looptijd van het contract.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl
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Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Dividenden

Dividenden te ontvangen van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,

worden verantwoord zodra de stichting het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Waardeveranderingen van de volgende financiële instrumenten worden rechtstreeks verwerkt in de

staat van baten en lasten:

- Financiële activa en verplichtingen die onderdeel zijn van de handelsportefeuille;

- Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) met een beursgenoteerde onderliggende waarde;

- Gekochte leningen, obligaties (tenzij aangehouden tot einde looptijd) en aangehouden

  eigen-vermogensinstrumenten die beursgenoteerd zijn.

Waardeverminderingen van financiële instrumenten die op reële waarde gewaardeerd zijn, worden

verwerkt in de staat van baten en lasten. Voor gerealiseerde waardevermeerderingen van financiële

instrumenten die op reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van de waardevermeerderingen

rechtstreeks in het eigen vermogen, dient het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen vermogen

was opgenomen, te worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat de

desbetreffende effecten niet langer in de balans worden verwerkt.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming -

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 1.048.237     920.594        

1.1.3 Financiële vaste activa 83.650          2.330.302     

Totaal vaste activa 1.131.887    3.250.896    

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 421.970        367.056        

1.2.4 Liquide middelen 3.789.673     1.666.783     

Totaal vlottende activa 4.211.643    2.033.839    

TOTAAL ACTIVA 5.343.530     5.284.735     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 4.101.443     4.275.316     

2.2 Voorzieningen 385.332        341.560        

2.4 Kortlopende schulden 856.755        667.859        

TOTAAL PASSIVA 5.343.530     5.284.735     

31-12-2018 31-12-2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
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En vergelijkende cijfers 2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 7.226.714     6.620.928     6.660.096     

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige 

overheden

4.285            -                   4.285            

3.5 Overige baten 212.950        73.000          262.032        

Totaal baten 7.443.949    6.693.928    6.926.413    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 6.052.229     5.051.199     5.005.609     

4.2 Afschrijvingen 171.845        161.632        184.706        

4.3 Huisvestingslasten 612.116        521.050        543.387        

4.4 Overige lasten 808.386        736.550        721.697        

Totaal lasten 7.644.576    6.470.431    6.455.399    

Saldo baten en lasten * -200.627      223.497       471.014       

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 101.918        38.000          64.295          

6.2 Financiële lasten 75.162          12.000          122.174        

Saldo financiële baten en lasten * 26.756         26.000         -57.879        

Totaal resultaat * -173.871      249.497        413.135        

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

2018 Begroot 2018 2017
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En vergelijkende cijfers 2017

Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten 

en lasten) -200.627 471.014

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 171.845 184.706

- Mutaties voorzieningen 2.2 43.772 -16.885

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 

bedrijfsresultaat 215.617 167.821

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -54.916 53.017

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 188.896 68.848

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 133.980 121.865

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 148.970 760.700

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 100.561 49.955

Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18 75.162 44.640

Mutaties overige financiële vaste activa 6.1.4 / 6.2.2 1.359 -63.193

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 175.728 702.822

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -299.773 -237.287

Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 285 -

Investeringen in deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 1.1.3 -72.000 -

Mutaties leningen 1.1.3 - 37.952

Overige investeringen in financiële vaste activa 1.1.3 2.313.852 -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.942.364 -199.335

Kasstroom uit overige balansmutaties

Overige mutaties 4.800 -

Totaal kasstroom uit overige balansmutaties 4.800 -

Mutatie liquide middelen 1.2.4 2.122.892 503.487

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1 1.666.783 1.163.296

Mutatie boekjaar liquide middelen 2.122.890 503.487

Stand liquide middelen per  31-12 3.789.673 1.666.783

KASSTROOMOVERZICHT 2018

2018 2017

2018 2017
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Terreinen Inventaris 

en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Totaal 

materiële 

vaste activa

        403.568             5.732      2.223.957      1.051.793      3.685.050 

        179.747                  -        1.691.166         893.352      2.764.266 

        223.821             5.732         532.790         158.441         920.785 

          17.676             1.174         207.722           73.202         299.773 

                 -                    -             73.678           64.181         137.859 

          24.317                389         108.030           39.109         171.845 

                 -                    -             73.393           64.181         137.573 

            6.641-                785           99.406           34.093         127.643 

        421.244             6.906      2.358.001      1.060.815      3.846.965 

        204.064                580      1.725.804         868.281      2.798.729 

        217.180             6.326         632.197         192.534      1.048.237 

Mutatie gedurende 2018

Stand per 31-12-2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

Cper 31-12-2018

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Afschrijvingen op desinvesteringen

Stand per 01-01-2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

Cper 01-01-2018

Verloop gedurende 2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-

waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde

1-1-2018 2018 2018 2018 2018 31-12-2018

1.1.3.2 Overige deelnemingen - 72.000 - - -4.800 67.200

1.1.3.7 Effecten 2.310.252 - 2.310.252 - - -

1.1.3.8 Overige vorderingen 20.050 -3.600 - - - 16.450

Totaal Financiële vaste activa 2.330.302 -3.600 2.310.252 - -4.800 83.650

Overige deelnemingen

Effecten

1.1.3.7 Effecten Boek- Investe- Desinves Waarde- Boek-

waarde ringen teringen verandering waarde

1-1-2018 2018 2018 2018 31-12-2018

1.1.3.7.4 Overige effecten 2.310.252 - 2.310.252 - -

Totaal Effecten 2.310.252 - 2.310.252 - -

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.2 OCW 322.907 323.114

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 49.004 6.617

1.2.2.10 Overige vorderingen 42.728 31.368

Subtotaal vorderingen 414.639 361.099

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 7.333 5.957

1.2.2.14 Te ontvangen interest -2 -

Overlopende activa 7.331 5.957

Totaal Vorderingen 421.970 367.056

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

1.2.2.10 Overige vorderingen

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 24.260 31.005

1.2.2.10.7 Overige vorderingen 18.468 363

Totaal Overige vorderingen 42.728 31.368

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.1 Kasmiddelen 133 -

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 1.416.504 1.626.817

1.2.4.3 Deposito's 2.373.036 39.966

Totaal liquide middelen 3.789.673 1.666.783

Deposito's

De deposito's zijn gefinancierd met private middelen.

31-12-2018 31-12-2017

Dit betreft stortingen in de Coöperatieve Veluwe-Energie U.A. voor het project Zon op de Ermelose Scholen. Door deze storting investeert de coöperatie in 

zonnepanelen. Het rendement komt ten goede aan de scholen. De investering wordt afgeschreven over dezelfde looptijd als de deelnemersovereenkomst 

(15 jaar).

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2017

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

De effecten zijn gefinancierd met private middelen.

31-12-2018
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2

2.1 Eigen vermogen

Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 1.899.051 -199.947 - 1.699.104

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 2.376.038 26.074 - 2.402.112

2.1.1.8 Statutaire reserves 227 - - 227

Totaal Eigen vermogen 4.275.316 -173.873 - 4.101.443

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

2.1.1.3.1Algemene reserve privaat 2.376.038 26.074 - 2.402.112

Totaal bestemmingsreserves privaat 2.376.038 26.074 - 2.402.112

2.2 Voorzieningen

Stand per 

 01-01-

2018

Dotatie 

2018

Onttrek-

king 2018

Vrijval 

2018

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-

2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

2.2.1 Personele 

voorzieningen 63.599 7.383 2.066 - - 68.916 20.269 34.540 14.108

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud 277.961 157.000 118.545 - - 316.416 63.303 196.113 -

Totaal Voorzieningen

341.560 164.383 120.611 - - 385.332 83.572 230.653 14.108

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen Stand per 

 01-01-

2018

Dotatie 

2018

Onttrek-

king 2018

Vrijval 

2018

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-

2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 63.599 7.383 2.066 - - 68.916 20.269 34.540 14.108

Totaal personele 

voorzieningen 63.599 7.383 2.066 - - 68.916 20.269 34.540 14.108

* bij netto contante waarde

2.4 Kortlopende schulden

2.4.8 Crediteuren 146.700 212.312

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 245.460 217.743

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 63.683 61.606

2.4.12 Kortlopende overige schulden 227.513 11.498

Subtotaal kortlopende schulden 683.356 503.159

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 173.399 164.699

Overlopende passiva 173.399 164.699

Totaal Kortlopende schulden 856.755 667.858

Passiva

31-12-2018 31-12-2017
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3 Baten

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 6.527.973 6.007.423 6.036.018

Totaal Rijksbijdrage 6.527.973 6.007.423 6.036.018

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 311.449 245.567 257.507

Totaal Rijksbijdragen 311.449 245.567 257.507

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 387.292 367.938 366.571

Totaal Rijksbijdragen 7.226.714 6.620.928 6.660.096

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies 4.285 - 4.285

Totaal Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies overige overheden 4.285 - 4.285

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 4.285 - 4.285

3.5.1 Verhuur 15.947 8.000 5.294

3.5.5 Ouderbijdragen 96.090 58.000 89.203

3.5.10 Overige 100.913 7.000 167.535

Totaal overige baten 212.950 73.000 262.032

Overige

8045 Premidifferentiatie 12.849 32.434

8086 LGF via derden 6.188 16.292

8095 CHE OIDS 26.375 29.693

          CHE Samenw. Lerarenopl. - 7.346

          Zeeluwe, vacatiegelden 1.677 500

          Samenwerkend onderwijs 17.255 -

          Marnix Academie verg. PO 3.165 2.903

           Diverse 1.347 -

8420 Donaties en giften 2.052 1.054

8595 Bankrekeningen in exploitatie - 26.842

           Diverse acties 1.601 9.212

          Stg. Openb. Prim. Onderw. Subs. WT - 15.000

          Stg. Archipel - 15.000

          Oranjefonds - 1.540

          OIG collectiviteitskorting 1.956 1.506

          Oud papier - 1.833

          Arbeidsmarktplatform 4.000 -

          MBO raad 3.000 -

          NUON energiebelasting 5.193 -

         Veuluwe energie opbrengste zonnepanelen 7.200 0

          diverse overige 7.058 6.380

100.913 167.535

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018 Begroot 2018 2017

2018 Begroot 2018 2017

Rijksbijdragen3.1

Begroot 2018 2017

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

3.2

20183.5 Overige baten
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4 Lasten

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 

en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 4.122.730 5.062.999 3.786.687

4.1.1.2 Sociale lasten 564.838 - 512.628

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 183.937 - 132.159

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 205.763 - 166.165

4.1.1.5 Pensioenpremies 535.867 - 515.761

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 5.613.135 5.062.999 5.113.400

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 7.383 10.000 -21.136

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 260.833 - 100

4.1.2.3 Overige 352.227 93.200 113.740

Totaal overige personele lasten 620.443 103.200 92.704

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds

162.589 115.000 168.905

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 18.760 - 31.590

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

181.349 115.000 200.495

Totaal personele lasten 6.052.229 5.051.199 5.005.609

Overige

4015 BGZ/Arbo 19.479 11.220

4016 Nascholing 75.430 79.307

4018 Schoolbegeleiding 2.088 0

4028 Overige kosten PAB 10.375 5.523

4040 Kosten uitbesteding derden 3.920 -

4045 Premiedifferentiatie 2.384 0

4089 Schoolbegeleiding 0 421

4095 Overige personele kosten 6.444 1.021

          Intervens, concierge 6.920 0

         APG, afdracht GOVAK 6.238 0

         Gelderse Sportfederatie 18.113 0

         Transistievergoedingen 172.000 4.000

         Vrijwillgersvergoeding/LIO 6.437 9.510

         Sardes, samenwerkend onderwijs 18.755 -

         verr. Uikeringskosten 3.645 2.738

352.227 113.740

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 5 6

Personeel primair proces 102 100

Ondersteunend personeel 10 8

Totaal gemiddeld aantal werknemers 117 114

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 171.845 161.632 184.706

2018 Begroot 2018 2017Personeelslasten4.1

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 117 in 2018 (2017: 114). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het 

gemiddeld aantal werknemers.

2018 2017

Afschrijvingen 2018 Begroot 2018 20174.2

Versie: definitief 17-06-2019 56



Jaarrekening 2018

76819 / Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, te Ermelo

Totaal afschrijvingen 171.845 161.632 184.706

4.2.2.1 Gebouwen 24.317 23.728 23.728

4.2.2.2 Terreinen 389 - 191

4.2.2.3 Inventaris en apparatuur 146.797 137.904 160.787

4.2.2.4 Overige materiële vaste activa 342 - -

Totaal afschrijvingen 171.845 161.632 184.706

4.3.1 Huur 23.224 17.000 15.768

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 59.979 52.000 81.412

4.3.4 Energie en water 124.254 119.400 116.385

4.3.5 Schoonmaakkosten 193.535 194.150 186.402

4.3.6 Belastingen en heffingen 19.043 14.700 14.338

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 157.000 100.000 100.000

4.3.8 Overige 35.081 23.800 29.081

Totaal huisvestingslasten 612.116 521.050 543.386

4.4.1 Administratie en beheerlasten 219.822 230.550 212.916

4.4.2 Inventaris en apparatuur 4.641 6.600 3.788

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 265.064 212.500 227.158

4.4.5 Overige 318.858 286.900 277.836

Totaal overige lasten 808.385 736.550 721.698

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 8.117 9.000 8.082

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

8.117 9.000 8.082

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Overige lasten 2018 Begroot 2018 20174.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

2018 Begroot 2018 2017

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig 

boekjaar.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 

De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

20172018 Begroot 2018

2018 Begroot 2018 2017

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa

4.3 Huisvestingslasten

Versie: definitief 17-06-2019 57



Jaarrekening 2018

76819 / Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, te Ermelo

4.4.5.1 Wervingskosten 32.174 10.000 21.028

4.4.5.2 Representatiekosten 8.847 1.500 8.001

4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 134 2.250 676

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 97.890 79.000 86.103

4.4.5.5 Schoolkrant 682 - -

4.4.5.6 Contributies 3.146 9.400 9.134

4.4.5.7 Abonnementen 8.768 8.350 7.505

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 96 1.950 1.016

4.4.5.9 Verzekeringen 767 3.200 3.123

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 37.223 40.250 36.944

4.4.5.11 Toetsen en testen 5.438 10.100 7.054

4.4.5.12 Culturele vorming 15.975 10.000 8.573

4.4.5.13 Overige overige lasten 107.719 110.900 88.679

Totaal overige lasten 318.859 286.900 277.836

Overige overige lasten

4434 Schoolgids 193 145

4436 Kantinekosten 6.619 1.556

4438 Kosten overblijfgelden 18.157 32.946

4441 en-/naschoolse opvang 49.009 18.350

4460 Donaties en giften 1.647 5.642

4470 Faciliteiten m.b.t. zorg - 1.725

4472 Onderwijsprofilering 536 -

4546 Kosten PR 502 115

4495 Mutatie schoolrekeningen 652 1.633

         Vrijwilligersvergoedingen 6.900 -

         Leerlingbegeleiding 4.300 -

         Nieuwjaarsreceptie 1.308 748

         Kerstpaketten 0 5.412

         PostNL 254 -

         Bestuurskosten 4.632 6.075

         Luizenzakken 0 743

         Univ. Utrecht rente + kosten 0 2.023

         diverse 13.012 11.567

107.719 88.679

6 Financiële baten en lasten

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 100.559 38.000 49.955

6.1.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten 1.359 - 14.341

Totaal financiële baten 101.918 38.000 64.296

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 75.162 12.000 44.640

6.2.2 Waardeverminderingen financiële 

vaste activa en effecten - - 77.534

Totaal financiële lasten 75.162 12.000 122.174

Nettoresultaat * -173.870     249.497      413.136      

*- is negatief

4.4.5 Overige lasten

2018 Begroot 2018 2017

2018

2018 Begroot 2018 2017

Financiële lasten6.2

Begroot 2018 20176.1 Financiële baten
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2.1.1 Algemene reserve (publiek) -199.947

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 26.074

Totaal bestemmingsreserves privaat 26.074

Totaal resultaat -173.873

Resultaat 2018

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Juridische 

vorm 2018 Statutaire zetel

Code 

activi-

teiten

Deelname-

percentage

Stichting Zeeluwe Stichting Harderwijk 4 0%

Coöperatie Veluwe-Energie U.A. Coöperatie Ermelo 4 0%

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

VERBONDEN PARTIJEN
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De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd

Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?

Lerarenbeurs 775785-1 17-08-2016 Ja

lerarenbeurs 776267-1 17-08-2016 Ja

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2018

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 6

Bezoldigingsklasse B

Bezoldigingsmaximum 122.000 

WNT-VERANTWOORDING 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in 

werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de 

jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de 

norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het 

totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk 

bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de 

complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke 

instellingscriteria te weten:

M(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

M(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

M(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

MDeze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op 

functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende 

bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.
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4

Topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef De heer De heer Mevrouw Mevrouw

Voorletters A.W. J.F.H W.A. S.

Tussenvoegsel van den van de

Achternaam Bezemer Belt Kamp-Hop Meijer

Functie(s) lid voorzitter penningmeester lid

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling nee Nee Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en) n.v.t. n.v.t. nv.t. n.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2018

1.500 of minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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1

Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Dienstbetrekking Ja

Aanhef De heer

Voorletters O.M.

Tussenvoegsel

Achternaam Visscher

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s) algemeen directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000

Leidinggevend topfunctionaris 

bij andere WNT-instelling Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en) n.v.t.

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                      88.517 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                      13.306 

Subtotaal bezoldiging                    -                    -                    -                                                    101.823 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag                    -                    -                    -                                                                - 

Totale bezoldiging                    -                    -                    -                                                    101.823 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                    -                    -                    -                                                    122.000 

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is n.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling n.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2018

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van 

de functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling
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Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR

Dienstbetrekking Ja

Functie(s) algemeen directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                      87.350 

Beloningen betaalbaar op termijn

                                                     13.413 

Totale bezoldiging                    -                    -                    -                                                    100.763 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                                                    118.000 

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 

2018 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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1

Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef De heer

Voorletters H.

Tussenvoegsel

Achternaam Norder

Functievervulling 

ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR

Functie(s) interim algemeen directeur

Aanvang functievervulling in 

verslagjaar 09-03-18

Afloop functievervulling in 

verslagjaar 31-12-18

Uren in verslagjaar (uur) 943

Aantal maanden in verslagjaar 

(mndn)                                                             10 

Aanvang functievervulling in 

vorig verslagjaar

Afloop functievervulling in vorig 

verslagjaar

Uren in vorig verslagjaar (uur)

Aantal maanden in vorig 

verslagjaar (mndn)

Bezoldiging 

Uitgekeerde bezoldiging in 

verslagjaar                                                    113.160 

Uitgekeerde bezoldiging in vorig 

verslagjaar                                                                - 

Uitgekeerde bezoldiging gehele 

tijdvak 1 t/m 12 maanden                  -                    -                    -                                                      113.160 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag

                 -                    -                    -                                                                -   

Totale bezoldiging exclusief 

BTW                  -                    -                    -                                                      113.160 

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling n.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2018

De volgende leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling zijn in de 

tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling
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Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 

Maximum uurtarief in verslagjaar

               182                182                182                                                           182 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum in 

verslagjaar                                                          228.200 

Werkelijk uurtarief in verslagjaar 

lager dan het maximum uurtarief

Ja Ja Ja Ja

Werkelijk uurtarief in verslagjaar 

indien hoger                  -                    -                    -                                                                -   

Maximum uurtarief in vorig 

verslagjaar                176                176                176                                                           176 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum in vorig 

verslagjaar                                                                    -   

Werkelijk uurtarief in vorig 

verslagjaar lager dan het 

maximum uurtarief in vorig 

verslagjaar Ja Ja Ja Ja

Werkelijk uurtarief in vorig 

verslagjaar indien hoger                  -                    -                    -                                                                -   

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum gehele 

tijdvak 1 t/m 12 maanden                  -                    -                    -                                                      228.200 

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel 

toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen

Toezichthoudend topfunctionaris
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

HUUR KANTOORRUIMTE:

VPCO Ermelo is een overeenkomst aangegaan voor de huur van een kantoorruimte aan de Putterweg 7B,

3851 GA te Ermelo voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 september 2018 en lopende tot en met

31 augustus 2023. De overeenkomst wordt telkens met 5 jaar verlengd. De eerstvolgende vervaldatum is 31 augustus 2023.

Leasecontract:

Er is een leasecontract afgesloten met RICOH voor 7 kopieerapparaten. 

De looptijd van het contract is 60 maanden  en is op 01-12-2015 ingegaan.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Plaats, datum

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

Samenstelling bestuur

J.F.H. van den Belt

Voorzitter

mevr. W.A. van der Kamp-Hop

Penningmeester

Overige bestuursleden

S. Meyer

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

Statutaire adres

Putterweg 7b, 3851 GA Ermelo

Adres feitelijke activiteiten

Wiekslag 25-27, 3853 BG Ermelo

Spechstraat 49, 3853 VA Ermelo

De La Reyestraat 134, 3851 BL Ermelo

Hamburgerweg 141, 3851 EJ Ermelo

Dirk Staalweg 38, 3851 LJ Ermelo

Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Stichting voor Protestants-Christelijk 

Onderwijs te Ermelo 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs 

te Ermelo gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Protestants-

Christelijk Onderwijs te Ermelo op 31 december 2018 en van het resultaat 

over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

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 opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de staat van baten en lasten over 2018; en  

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 controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 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 voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Ermelo 

zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels 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 oordeel.  

 



 

 

 

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 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. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit: 

 bestuursverslag;  

 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 jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.   

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  

  



 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

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 en fraude 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 afwijkingen 

op ons oordeel.  

 



 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 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 bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

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 leggen, 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 controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten 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 toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 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 instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 



 

 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan 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.  

 
Barneveld, 24 juni 2019  

Van Ree Accountants 

 

 

 

J.A. van Ginkel RA MSc 
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar  en datum) beschikking 2018 2018 31-12-2018

Overlopende post lumpsum

13ZF 2018/2019 898474-2 625.245 260.519 216.022 44.497

14CM 2018/2019 898399-2 715.385 298.077 247.166 50.912

14FH 2018/2019 898106-2 1.430.479 596.033 494.230 101.802

14HZ 2018/2019 898344-2 579.611 241.505 200.256 41.249

14KQ 2018/2019 898360-2 612.766 255.319 211.711 43.608

14PZ 2018/2019 898385-2 668.947 278.728 231.121 47.607

Impulsgebieden

13ZF 2018/2019 910484-2 21.791 9.080 7.529 1.551

14CM 2018/2019 910642-2 11.886 4.953 4.107 846

Prestatiebox

13ZF 2018/2019 898014-2 33.917 14.132 15.398 -1.266

14CM 2018/2019 897906-2 37.174 15.489 16.877 -1.388

14FH 2018/2019 897987-2 79.522 33.134 36.103 -2.969

14HZ 2018/2019 897874-2 30.659 12.775 13.919 -1.145

14KQ 2018/2019 897939-2 30.468 12.695 13.832 -1.137

14PZ 2018/2019 897945-2 33.725 14.052 15.311 -1.259

PAB

13ZF 2018/2019 907445-2 141.430 58.929 58.929 -0

14CM 2018/2019 907523-2 152.702 63.626 63.626 -0

14FH 2018/2019 907566-2 293.358 122.233 122.233 -0

14HZ 2018/2019 907554-2 130.158 54.233 54.233 -0

14KQ 2018/2019 907609-2 129.495 53.956 53.956 0

14PZ 2018/2019 907658-2 140.767 58.653 58.653 0

Totaal OCW 5.899.487 2.458.120 2.135.212 322.908

OCW-BIJLAGE
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2.1

Mutaties 2018

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2018 mutaties 31-12-2018

01 Protestants Christelijke Basisschool "Prins Bernhard" 378.471 -8.199 - 370.271

02 Protestants Christelijke Basisschool "Koningin Juliana" 238.203 29.468 - 267.671

03 Protestants Christelijke Basisschool "De Klokbeker" 423.911 67.684 - 491.595

04 Protestants Christelijke Basisschool "Margriet" -14.563 -3.961 - -18.524

05 Protestants Christelijke Basisschool "Irene" 238.618 11.431 - 250.050

06 Protestants Christelijke Basisschool "Beatrix" -6.448 -23.618 - -30.066

99 Stichting 640.860 7.334 - 368.108

Totaal Algemene reserve 1.899.052 -199.948 280.087 1.699.105

Bestemmingsreserves

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Mutaties 2018

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2018 mutaties 31-12-2018

99 Stichting 2.376.038 26.074 - 2.402.112

Totaal Algemene reserve (privaat) 2.376.038 26.074 - 2.402.112

Mutaties 2018

2.1.1.8 Statutaire reserves Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2018 mutaties 31-12-2018

99 Stichting 227 - - 227

Totaal Statutaire reserves 227 - - 227

RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS

Reserves
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2.2

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Mutaties 2018

2.2.1.4 Jubileumvoorziening Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2018 31-12-2018

99 Stichting 63.599 7.383 2.066 - 68.916

Totaal Jubileumvoorziening 63.599 7.383 2.066 - 68.916

2.2.3 Voorzieningen groot onderhoud

Mutaties 2018

2.2.3.1.1 Voorziening Gebouwen Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2018 31-12-2018

99 Stichting 277.961 157.000 118.545 - 316.416

Totaal Voorziening Gebouwen 277.961 157.000 118.545 - 316.416

Voorzieningen
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Kpl 13ZF/Protestants Christelijke Basisschool "Prins Bernhard"

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 872.736        850.832        

3.5 Overige baten 32.882          45.152          

Totaal baten 905.618       895.984       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 766.929        649.345        

4.2 Afschrijvingen 21.292          24.245          

4.3 Huisvestingslasten 67.880          58.931          

4.4 Overige lasten 57.716          51.586          

Totaal lasten 913.817       784.107       

Totaal resultaat * -8.199          111.877        

*(- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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Kpl 14CM/Protestants Christelijke Basisschool "Koningin Juliana"

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 975.487        920.580        

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige 

overheden

4.285            4.285            

3.5 Overige baten 32.473          51.317          

Totaal baten 1.012.245    976.182       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 818.550        791.651        

4.2 Afschrijvingen 22.110          25.781          

4.3 Huisvestingslasten 65.308          63.285          

4.4 Overige lasten 76.809          74.399          

Totaal lasten 982.777       955.116       

Totaal resultaat 29.468          21.066          

 

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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Kpl 14FH/Protestants Christelijke Basisschool "De Klokbeker"

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.943.405     1.692.480     

3.5 Overige baten 44.676          57.217          

Totaal baten 1.988.081    1.749.697    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 1.612.088     1.355.657     

4.2 Afschrijvingen 43.191          40.955          

4.3 Huisvestingslasten 117.511        119.274        

4.4 Overige lasten 147.607        121.030        

Totaal lasten 1.920.397    1.636.916    

Totaal resultaat 67.684          112.781        

 

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017

Versie: definitief 17-06-2019 80



Jaarrekening 2018

76819 / Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, te Ermelo

Kpl 14HZ/Protestants Christelijke Basisschool "Margriet"

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 815.289        753.574        

3.5 Overige baten 28.935          32.017          

Totaal baten 844.224       785.591       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 683.390        618.617        

4.2 Afschrijvingen 33.778          34.348          

4.3 Huisvestingslasten 69.230          55.082          

4.4 Overige lasten 61.786          48.514          

Totaal lasten 848.184       756.561       

Totaal resultaat * -3.960          29.030          

*(- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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Kpl 14KQ/Protestants Christelijke Basisschool "Irene"

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 849.465        813.374        

3.5 Overige baten 41.326          44.977          

Totaal baten 890.791       858.351       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 729.111        665.648        

4.2 Afschrijvingen 21.456          24.071          

4.3 Huisvestingslasten 52.254          57.405          

4.4 Overige lasten 76.537          67.490          

Totaal lasten 879.358       814.614       

Totaal resultaat 11.433          43.737          

 

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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Kpl 14PZ/Protestants Christelijke Basisschool "Beatrix"

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 895.224        832.982        

3.5 Overige baten 11.690          29.277          

Totaal baten 906.914       862.259       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 786.334        648.347        

4.2 Afschrijvingen 26.389          29.342          

4.3 Huisvestingslasten 60.542          62.802          

4.4 Overige lasten 57.268          51.349          

Totaal lasten 930.533       791.840       

Totaal resultaat * -23.619        70.419          

*(- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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Kpl 98/bovenschools

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 875.108        796.273        

3.5 Overige baten 20.968          2.075            

Totaal baten 896.076       798.348       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 655.828        297.480        

4.2 Afschrijvingen 3.630            5.964            

4.3 Huisvestingslasten 179.391        126.608        

4.4 Overige lasten 329.980        263.643        

Totaal lasten 1.168.829    693.695       

Saldo baten en lasten * -272.753      104.653       

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten -                   -                   

6.2 Financiële lasten -                   21.885          

Saldo financiële baten en lasten * -                   -21.885        

Totaal resultaat * -272.753      82.768          

*(- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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Kpl 99/Stichting

4 Lasten

4.1 Personeelslasten -                   -21.136        

4.4 Overige lasten 681               43.686          

Totaal lasten 681              22.550         

Saldo baten en lasten * -681             -22.550        

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 101.918        64.295          

6.2 Financiële lasten 75.162          100.289        

Saldo financiële baten en lasten * 26.756         -35.994        

Totaal resultaat * 26.075          -58.544        

*(- is negatief)

D6  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 PER KOSTENPLAATS

2018 2017
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