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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2018

r Activa 31 december 2018 3l december 2017

r12
1121

1.1.2 3

112.4

Moteriële vaste octiva

Gebouwen en verbouwingen

lnventaris en appârãtuur

Overige mater¡èle vaste activa

378.210

136 181

1.656

395.801

162.884

7 058

7 2.2 Vo¡derinaen

1 2.2.1 Debiteuren

1.2.2.10 Overigevorderingen

1.2.2.15 Overlopende activa

7.2.4 Liquide middelen

I 2,4.1 Kassen

1.2.4.2 Banken

1,2.4.2,3 Overige

Totaal Activa

318 041

45 610

48.795

516 047

412 446

3 943.600

386.021

1.664

118.602

565.743

506.287

4.706.457

908

3 942.692

0

548

4105.609

300

4.472.O93 s-t74.447
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Ondenrvijs VO 2801

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2018

Passiva 3l december 2018

Eiqen vermoqen

Algemene reserve

Bestemm ingsreserve (publiek)

31 december 2017

2I
2 1 1.1

2,t 12

1.512.238

2.394.893

4.006.966

396.000

z2

221

2 2,3

Voorzieninaen

Personee lsvoorzíen ingen

Voorzien¡ ng groot onderhoud

Kortlopende schulden

Crediteuren

Loonheffing en premies

Pensioen premies

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Toteal Pessiva

158 288

300.273

3.907.131

458.561

506.401

49.983

276.373

4.402.966

326.356

449.L65

24

2 4.8

2 4.9,1

2 4.70

2472

2 4.L9

727.531

r22.799

34.601

L10.7?4

110 696

48.365

123.811

33.848

rr2.704

131 037

4.872.O93 s.178.487
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Ondenrvijs VO 2801

Staat van baten en lasten 2018

Realisatie

2018

ln€

Begroting

2018

ln€

Realisatie

20t7

ln€

3 Baten

3.1

3.2

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Rijksbijdragen OCW

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Overige baten

Totaal Baten

4 Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Doorbetalingen aan schoolbesturen

r.6.610.340

0

22.030

16.10s.630

0

9.000

15,898.850

180.000

tL.o42

16.632.370

3.966.296

86.929

169.078

383.417

12.52L.537

15.114.630

3.924.100

90.500

2t1.700

451.92s

t2.747.453

16.089.892

3.735.256

94.895

151.916

353.303

11.338.169

Totaal Lasten

Saldo baten en Iasten

s Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten

Saldo financíële baten en lasten

Exoloitatieresultaat

t7.t29.257

-496.887

1.052

77.425.678

-1.311.048

15.673.539

416.353

3.752

1.052 3.752

-495.835 -1.311.048 420.105

¡¿enuf¡cì¡e
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2BO1

Kasstroomoverz¡cht 2018

2018

Kasstroom uít operationele activ¡teiten

Saldo baten en lasten

Afschrijvingen

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen

- Kortlopende schulden

Mutaties voorzien i ngen

-495,887

86.929

93 841

57 236

732 205

Ontvangen interest

Betaalde interest

1 052

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeríngen mater¡êle vaste activa -37 233

Mutatie liquide middelen

416.353

94.895

1,46.240

46 100

40.378

451.486

3.752

0

3,752

-48.858

-48.858

406 380

3.700.077

406.380

4.106.457

ter identificatie
/
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BeB¡nstand liquide middelen

Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

4.1,06.457

-1.62 857

-726.676

1.052

-37.233

-162.857

3.943.600
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St¡chting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Grondslagen van waarder¡ng en resultaatbepaling

Activiteiten
De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 te Leiden heeft tot doel de leerlingen

met speciale ondersteuningsbehoeften in de regio op de aangesloten scholen een passend

onderwijsaanbod te bieden.

ATGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de cont¡nuìte¡tsveronderstell¡ng met inachtneming van de

bepalingen opgenomen in de Ministeriele Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt
aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen

voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen De waardering van activa en

passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen

nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaarwaarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen
bedragen zijn in hele euro's.

Vergelijking met vor¡g ¡øar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van het voorgaande jaar.

Omwille van de vergelijkbaarheid van de jaarcijfers 2018 met die van 2O77 zijn de vergelijkende cijfers
over 2077 in deze jaarrekening aangepast t.o.v. die in de jaarrekening over 2017 gepresenteerde cijfers.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

schattingen hebben betrekking op:
- de waardering van materiële vaste act¡va, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
- de ven¡¡achte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de bestemmingsreserve onderhoud;
- de bepaling van personele voorzieningen.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

ter identlficat¡e' '/'- '
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St¡chting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Moteriële vaste dct¡va
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele
¡nvesteringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.
Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten
laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom
berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven
Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans

lnventaris en duurzøme leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze
ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.
De gehanteerde categorieên materièle vaste activa en de bijbehorende afschrijv¡ngspercentages zijn:

Gebouwen en verbouwingen
Meubilair
I nventa r¡s en apparetuu r
rcT

Leermiddelen

70,a0%

74,000/o

rc,00%

3,330/o

72,50%

72,50%

72,sO%

72,50%

2s,w%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur

Bijzondere woa rdeverminderingen von voste dctiva
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zr¡n.

lndien dergelijke indicaties aanwezig zíjn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
lndien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat
van baten en lasten.

ter identificatle
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

F inancìële instru mente n
Financiêle instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. lndien de instrumenten bij de
vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van

waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten
op de hierna beschreven manier gewaardeerd

Handels- en overige vorderingen
Handels- en over¡8e vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Longlopende en kortlopende schulden en overige linanciële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen Seamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

Af g e Ie ìd e fina ncí ële ¡ nstru me nte n
De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Leiden maakt geen gebruik van financiële
derivaten en beperkt de risico's (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van
de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen
tot l juli 2016 en regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 na l juli 2016.

Vlottende activa

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel
"financiële instrumenten".

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vr¡je
beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide
middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd
gezag worden verwerkt onder de financiêle vaste act¡va.

ter ideotífk:t¡e
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Stichting Samenwerkingsverband passend Onderwijs VO 2gO1

Eigen Vermogen

Algemene reserue
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuiteit van het bevoegd gezag en
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten
en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitat¡etekorten.
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de
toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een
specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de
bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de
reserye komen

Be ste mmi ngsre serue p u blie k
Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de
exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats
op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken
aan de publieke reserve tenz¡j aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen
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
waaryan 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.

O n d e rh o u d svo o rz i e n i n g
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig
planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De
dotatie aan de voorzieníng is gebaseerd op de venarachte kosten en de periodiciteit waarmee
onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat
door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze
voorziening gebracht.

Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.
Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform
de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt
als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten
worden verantwoord.

ter identificatie
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het
pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad ¡s het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden!
dit toelaat. Naar de stand van januari 2019 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 103,37 o/o.Naar

de stand van 31 december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,0 o/o (bron: website
www,abp.nl).

De Sticht¡ng Samenwerkingsverband Passend Onderuijs VO 2801 Leiden heeft geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect
van hogere toekomstige premies. De Sticht¡ng Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Leiden
heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.

P e rcone e I svoorzie n ¡ ng e n

Voorziening jubileo
De vooziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties díe op grond van de
CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,
leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de
CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening levensfosebewust personeelsbeleid
ln de voorziening levensfasebewust personeelsbeleid is de verplichting per ultimo jaar opgenomen voor
het gespaarde verlof volgens de CAO VO. Met het basisbudget (50 uur bij ft) of het aanvullende budget
vanaf 57 jaar (12O uur bij ft) kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de levensfase en de
persoonlijke situatie en die de duurzame inzetbaarheid vergroten.

Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel
"financiële ¡nstrumenten".

ter ide¡tf-þtie
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

GRONDSTAGEN VOOR DE RESUTTAATBEPALING

Baten

Rijkshíjdrogen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in
het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en
lasten Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis
van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunstevan de staat van baten en lasten verantwoord naar
rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen
activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat
van baten en lasten verantwoord in het jaarten laste waarvan degesubsidieerde lasten komen. Niet
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Ove rige ove rhe idsbijdrage n
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCWvoor
zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn
gebracht op de lasten.

Overige baten
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag

Lasten

Personeelsløsten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het
bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.
Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Alschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste
act¡va vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingsldsten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben

Overìge løsten
De overige lasten, die voortvloeíen uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van
onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

ter identlûçatie
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St¡cht¡ng Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

R e nte bate n e n re nte lo ste n
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en
-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en
lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen
resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten
worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de ven¡¡orven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.

ter
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Gegevens over de rechtspersoon

Algemene geÊevens

Eestuursnummer
Naam instelling
KvK-nummer

Adres

Telefoon
E-mailadres

Website

Contactpersoon

Naam

Adres

Telefoon
E-mailadres

41.272

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801
28081935

Duivenbodestraat LL, 2313 XS LEIDEN

071-512 1535

info@swvvo2801.nl
www.swwo2801.nl

Mw. A.M. van Overschot

Duivenbodestraat 11, 2313 XS Leiden

071-5 12 1535

info@swvvo2801.nl
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Stichting Samonwertingsyerband Passend Onderuijs VO 2801

Toelichting op de balans na resultaatbestemm¡ng per 31 december 2018

Act¡va

Vaste act¡va

Materiele vaste activa Verkrijgings Cum.afschr

priis t/m t/m

20t7 20t7

Boek

waarde

3ldec-l7

lnveste-

nngen

2018

Desinveste Afschrij-

flngen vrngen

2018 2018

Eoek

waarde

3ldec-18
ll2.l
1.1,2,3.0

1.1.2.3.1

| 1.2.3.2

I 1 2.4.0

Gebouwen en verbouwingen

Meubilair

lnventar¡s en âpparatuur

rcT

Duurzame lee¡middelen

527.735

118 877

187 661

369.382

90.851

-131 934

-91.484

-132 014

-289.538

-83.793

395.801

27 393

55.647

79.844

7.058

0

1.088

0

36.145

0

-17.591

-8.629

-18.103

-37.2U

-5.402

378.210

19.8s2

37.544

78.785

1.656

0

0

0

0

0

1 294.s06 -728.763 565.743 37.233 0 -86.929 5L6.O47

Samenvatting mater¡ele vaste ect¡va en

afschrijvlngspercentages

Gebouwen en verbouwingen

Meubilâir

lnventar¡s en apparatuur

rcT

Duuzame leermiddelen

Verkrijgings

p¡ijs t/m

2018

527.735

115.919

182.611

284.877

85.546

Cum.afschr

tlm
2018

Boek

waarde

31dec-18

Afschrijvingspercentages

I 1,2.1

1.1.2.3.0

I ¡.2.3.1

t r.2.3.2

1.1.2 4.0

-r49.525

-96.067

-745.067

-206.086

-E3 890

378.210

19.852

37.544

78 785

1.656

3,33%

10,00%

10,ff)þ,6

LO,Oú/.

L2,50%

72,50%

72,50%

25,OO%

1.196.682 -680.63s sr6.O47

ln 2018 zijn de materiéle vaste activa staten beoordeeld. Niet meer aanwezige activa is opgeschoond. Totaal is er bij

meubilair voor € 4.046, bij inventaris en apparatuur voor € 5.050, bij ICT voor € 120,656 en bij leermiddelen voor

€ 5.305 in de materiële vaste activa opgeschoond. Deze posten hadden geen boekwaarde meer.

ter ldentifii{R
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Stichtlng Samenwerkingsverband Passond Onderwijs VO 2801

Vorderineen

3ldec-18

in€

31dec-17

in€L-2.2

7.2.2.t

I 2 2.lO

1.2.2.L5

Debíteuren

Overite vorderingen

Overlopende activa

Overige vorderíngen (specificatie)

318 041

45.610

48.795

386.021

1 664

118.602

472.446 506.287

31-dec-18

in€

3l-dec-17

in€1.2.2.t0

t 2 2,t0.2

1.2.2 10

Rekening courant verhoudingen

Overige vorderingen

43.946

1.664

0

1.664

45.610 L.664

De post rekeninS courânt verhoudingen betreft het saldo van de inkomsten en u¡ttaven van twee pro¡ecten (Erasmus+ en Leidse

Aanpak) waarvan SwV VO teiden de penvoerder is. Aangezien SwV Vo Leiden slechts penvoerder is van deze projecten en de

middelen en eventuele overschotten n¡et toekomen aan SWV VO Leiden wordt het saldo in de jaarrekening als rekening courant

opgenomen. Erasmus+ heeft nu een vordering ad € 43.946 (dit was per 31 december 2017 een schuld ad € 20.9271.

Orerlopende act¡va (specif¡catie)

3l-dec-18

in{
31-dec-17

in€1.2.2 15

t 2.2.t2

7.2.2 75

Vooruitb€taalde en/of vooruitgefactureerde posten

Over¡ge overlopende activa

Liquide middelen

27.9(X)

20.895

118 249

353

48.795 118.602

31dec-18

ln€

3ldec-17

in€t24
t.2.4.7

7.2.4,2

t 2,4.2.t

1242.3

Kassen

Banken

Spaarrekeningen

Overige liquide middelen

908

1.414.873

2.527 819

0

548

1.579.003

2 526.606

300

3.943.600 4.106 457

VAN REE

ter
-7
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Stichting Samenwerkingsyerband Passend Ondenrijs VO 2801

Passiva

Eigen vermo¡en

31-dec-18

inf
3ldec-l7

in€2.t

2.1 11

2 t.7.2

Algemene reserve

Bestemmingsreserve ( publiek)

2.1 Eigenvermogen(speclficatieenresultaatverwerking)

1.512.238

2.394.893

4.006.966

396.000

3.907 131 4.402966

Saldo Bestemming

31dec-17 resultaat

Overige

mutaties

5aldo

3ldec-18

2l.t.L

21.t.t.2

2.1.r,2

2. t.1.2.8

2.1.L.2.9

2.t.L.2.L0

Algemene reserve

Algemene reserve

Bestemmingsreserve (publlek)

Bestemmingsreserve ontwikkelagenda

Bestemmingsreserve ISK

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Dekkend Netwerk

4.006 966 .49s.835 -1 998.893 1 512 238

350.000

46.000

0

-350.000

0

2.348.893

0

46.000

2.348.893

4.402.966 -495.835 0 3.907.131

Voonienin8en

3ldec-18

in€

3ldec-17

inC2.2

2.2.1

223

Personeelsvoonieningen

Vooniening groot onderhoud

Specificatie voore¡eninten

dotetles / ontt¡ekkinsen

158.288

34O,273

49.983

276.371

4s8.s61 326.3s6

Saldo

3ldec-17

Ootat¡e Onttrekking

2018 2018

Vrijvel

2018

Saldo

3ldec-18

2.2.L.4

2.2.7.7

2.2.1.O

Vooniening jubilea personeel

Vooniening levensfasebewust personeelsbeleid

Vooziening onderhoud gebouwen

Specificatie naar looptijd

voonieninßen

49.983

0

276.373

6.0r¡4

104.825

36.O00

-2.564

o

-12.100

0

0

0

53.463

L04.825

300.273

326.356 1¿t6.869 -14.664 0 458.561

Kortlopend Kortlopend Þnglopend

deel < ljr deel 1-5jr deel > 5jr

Saldo

3ldec-18
2 2.1.4

2 2.7.7

22.30

Vooniening jubilea personeel

Voon ¡en¡ng levensfasebewust personeelsbeleid

Voorziening onderhoud gebouwen

5.000

10.ooo

10.fi)o

15.000

40.000

130.000

33.463

s4.82s

160.273

53.463

104.825

t00.273

25.000 18s.000 248.561 458.561

vAt\t
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 260i

Kortlopende schulden

31-dec.18

in€

3l.dec.17

in€2-4

2.4.8

2.4,9.1

2.4.10

2.4.t2

2.4.t9

Crediteuren

Loonheffing en premies

Pensioenpremies

Over¡ge kortlopende schulden

Overlopende passiva

Overige kortlopende schulden (specificatiel

727.53t

122.799

34.601

7to.774

110.696

48.365

123.811

33.848

112.104

131.037

506.401 449.165

3ldec-18

in€

3ldec-17

in€2,4.72

2 4.72.7

2.4.t2.2

2.4.79.1

Schulden aan personeel

Diverse te betalen prem¡es

Rekening courànt verhoudingen

Overlopende passiva (specifìcatiel

54

t.1.s64

99.156

496

11.402

100.206

Ito.774 112.104

De post rekening courant verhoudingen betreft het saldo van de inkomsten en uitgaven van twee projecten {Erasmus+ en Leidse

Aanpak! wâarvan SWv VO Leiden de penvoerder is. Aangezien SWV VO leiden slechts penvoerder is van deze projecten en de

middelen en eventuele overschotten niet toekomen aan SWV Vo Leiden wordt het saldo ¡n de jaarrekening als rekening courant

opgenomen. De Leidse Aanpak heeft nu een schuld ad € 99.156 (dit was per 31 december 2017 een schuld ad €lg.Z7gl.
Per 31 december 2018 heeft Erasmus+ een vordering ad € 43.946 (dit was per 31 december 2017 nog een schuld ad € 20.927).

De¿e is verantwoord onder de kortlopende vorderingen

3l-dec-18

¡n€

3ldec-17

in€2 4.t9

2.4 t7

2 4.t9.O

Rechten vakant¡egeld

Overige overlopende passiva

94.848

15.848

93.881

37.156

110.696 131.037
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Stichtlng Samenwerkingsverband Passend Ondenrijs VO 2801

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoordlngvansubsldleszonderverrekeningsclausule

Omschrlivlng Toewfizlng

Kenmerk Datum

Totaal

G2 Verantwoordingvansubsidiesmetverrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo boekjaar

Omschrljvlng Toewijzing

Kenmerk Datum

Totaal

Gz-B Doorlopend tot ¡n een volgend verclaglaar

Omschrljving ïoewii¡ins

Kenmerk Datum

Bedrag van

toewllzlng
onwangen t/m
verslaglaar

De prestatle ls ultimo
verslagf aar cf beschlkklng

gereed niet gereed

Bedrag van

toewiizin¡
Ontvangen t/m
verslaglaar

Totale

Totale kosten

Te verrekenen

ultimo verslagiaar

Bedrag van

toewijring
Saldo per

01.01-2018

Ontvanten in

verslaglaar

Lesten in

verslagjaar

lotaal kosten

per

per 31-12-2018

Saldo nog te

verrekenen

ultlmo verslaeiaar

ter¡¿sr{i¡-ficìÞ
-+-s-

VAN REá^A.ícouNTANTs

Totaal
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Stichting Samenwerkingsverband passend Onderwijs VO 2g0i

Niet in de balans opgenomen rechten en verpl¡chtingen

Huurverplichtingen

Bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 lopen de volgende huurverplichtingen

De sticht¡ng huurt een pand aan de Duivenbodestraat van de gemeente Leiden.

De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar en wordt na deze periode zonder opzegging
iedere keer met 1 jaar verlengd. De opzegtermijn is 3 maanden. De huurverplichting is ca. € 19.000 per jaar.

Lanslopende contracten

Bij Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs Vo 2801 lopen de volgende meerjarige contracten:

OHM administratiekantoor. De jaarverplichtíng bedraagt ca € 41.500 (contract voor onbepaalde tijd).
Voor de inhuur van de AVG-functionaris in ín 2018 een apart contract afgesloten bij OHM voor de duur van 2 jaar

Lexima (software ter ondersteuning van dyslectische leerlingen). De jaarverplichting bedraagt ca. € 20.000.

De overeenkomst eindigt eind2O2l.

AED (ambulante begeleiding en ondersteuning) voor een bedrag van ca. € 1.1oo.oo0 per jaar tot einde schooljaar
z0re/2020.

Bureau Talent (projectleider Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling) voor een bedrag van ca. € g1.OO0 per jaar

tot december 2022.
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

Reallsatle

2018

ln€

Begrodng

2018

ln€

Reallsatle

2017

ln€

3 1 1.1.0

31.1.1.1

3.1.1.1.6

3 1.1.1 12

Baten

Rijksbijdragen OCW

OCW lumpsum

OCW baten Delta

OCW verevening bekostiging SWV

ocw

1o.692.944

1 239.936

4.215.618

467.842

10.or7.457

1.225.000

4.402.220
460.953

1o.037.702

1.s64.993

3.842.444

453.717

Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.2.2.2 2 Gemeente overige bijdragen

15.610.340 16.105.630 15.89E.E50

180.000

180.000

3.5.5

3 5.1

3.5.10

3 5.10 2

Overige baten
Ouderbijdragen

Verhuur
Baten van derden
Overige baten

Totaal baten

6.463

860

1.609

13.098

7.000

0

2 000

0

7.2t3
1.280

2.O84

465
22.030 9.000 tt.o42

t6.632.370 16.114.630 16.089.892

ter ¡deút-¡lìEatie

/
v¡n RgefrcouNrANTs
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 28O1

Realisatie

2018

ln€

Begroting

2018

ln€

Realisatle

20t7
ln€

41.1.1

4 7.'1,.2

4,1.1 3

4.7.1 4

4,1.1.5

Lasten

Loonkosten personeel

Loonkosten bestuur, directie en toez¡cht

Loonkosten onderwijzend personeel

Loonkosten onderwijsondersteunend personeel

Loon kosten vervangingen

Loonkosten overig

Overige personele kosten
lnhuur personeel niet in loondienst
Scholing en opleiding personeel

Personeelsbíjeenkomsten, overleg, beleid en zorg
Werving en selectíe

Representatie, bijeenkomsten en consumpt¡es

Kosten kwaliteit en projecten

Overige personele kosten
Dotaties personele voorzieningen
Onttrekking,/vrijval personele voorzíeningen

2.676.118 2.7t7.tOO 2.587.080

97.697

1..794.Igs
776 289

7 947

0

116.400

r.772.O00

789.700

39 000

0

L),4.022

L.762.573

667.34I
43.215

-77

4.1.2.2.0

4.7.2 3.O

4.1,2.3.1

4.7.2.3 2

4.7.2.3.3

4.L.2.3.4

4.7.2.3.9

4.1.2.I tI
4.7.2.I.I2

83 774

29 20r
5.820

t 706

565

1.183.671

9 448

110 869

-2.564

100.000

30.000

4.000

500

2.000

1.075.000

25.500

0

0

86 399

29.303

2.558

36.920

734
1.049.690

12.085

4.642
-264

4.1.3.3

U itke ri ngen perso neel e n ve ntongers
Uitkeringen (-/-)

Personele lasten

Brutolonen en salarissen

Sociale lasten

Premies V|/Pt en Risicofonds

Pensioenlasten
Totaal lonen en salarissen

1.422.490 1.237.000 t.222.067

-132.372 -30.000 -73.891
-132.3t2 -30.000 -73.A9L

3.966.296 3.924.100 3.735.256

4 1,1.1

4.7.7.2

4 1.1.3

4.1.1.5

1-999.099

284 166

89.860

302.993

2.037.100

290.000

90.000
300.000

L.942.223

269 186

84.938

290.733

ln de pensioenlasten 2018 en 2or7 ziin uitsluitend de werkgeverslasten opBenomen.

B¡j de stichting waren in 2018 gemiddeld 32,50 FTE's werkzaam (2017: 33,66 FTE's)

Onderverdeeld naar:

Directie
Onderwijzend personeel

Onderwijs ondersteunend personeel

2.676.118 2.7t7.tW 2.587.080

2018 20L7

0,90
79,67

r.1,93

1,00
20,2s

12,4r
32,50 33,66

ter ideítifiilie
''/
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Realisatie

2018

ln€

Begroting Realisatie

20t7
ln€

2018

ln€

4.2.0.3

4.2.0 5

4.2.0.6

4.2.0.10

4.2.2.O

4.2.2.7

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

lnvesteringen
lnvesteringen in meubilair
lnvesteringen in inventaris en apparatuur
lnvesteringen in ICT

Overboekingsrekening mva naar balans

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen
Afschrijvingskosten meub¡lair
Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur
Afschrijvingskosten ICT

Afschrijvingskosten leerm¡ddelen

Huísvestingslesten
Huur terreinen en gebouwen

Klein onderhoud gebouwen en terreinen
Energie en water
Schoon maakkosten

Heffingen en vuilafvoer

Groot onderhoud
Onttrekking voorziening onderhoud
Dotatie voorziening onderhoud
Overige huisvest¡ngslasten

AdminÍstratie, beheer en bestuur
Administratie en advisering door derden
Accountantskosten

Contrib utie besturenorganisat¡es
Verzekeringen

Medezeggenschap

Telefonie / Dataverbindingen

Schooladministratie

Contributies scholenorganisaties
Overige schoolgebonden kosten

Over¡ge lasten beheer en administratie

U its pl it si n g occo u nta ntskoste n
H ono ro riu m onde noek jaor reke ning
Honoro rium ondere controleopdrochten
Hon oro riu m fiscole odvie ze n

Honorø rium ondere niet-controledienst

ter identit¡€tie
.,/

VAN REE AGCOUNTANTS

1.088

0

36 145

-37.233

10 000
20.000

35.000
-65.000

1.656

2.505

44.697

-48.8s8

17 597

8.629

18.103

37 204

5.402

18.000

12.600

20.400

32.500
7.000

77.59L

9.018
18.823

39 657

9.806
86.929 90.5(Xt 94.895

4.3.1.0

4.3.3.0

4.3.4.0

4.3.5.0

4 3.6.0

4.1.7.O

4.3.7.7

4.3.7.2

4.3.8.0

4 4.1.0

4 A.L.t

4.4.7.2

4.4,L.3

4.4.t.4

4.4.1.5

4.4.1.6

4,4.L7

4.4.1.8

4.4.1.9

14.264
22.847

38 194

50 516

7.263

12.100
-12 100

36 000

0

20.000
28.000

47.000

65.700

2.000

37.000
-37.000

36.000

13.000

13.878

16.443

30.1 19

48.409

7.067

0

0

36.000
0

169.078 211.700 1s1.916

43.158

12 106

2 699

5.161

0

8.238

6.338

229

827

839

40.000

6.000
1.500

7.500

500

6.000
7.500

I 100

2-500

12.000

39.485

11.495

863

7 r49
0

8.601

4 749

129

0

1.182
79.595 84.600 73.653

4.4.t.t
4.4.1.2

4.4.r.3

4 4.1.4

11.955

o

151

a

49511000

0

0

0

0
o
0

11.495
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Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Realisatie

2018

!n€
2018

ln€

Realisatie

20t7
ln€

Eegroting

lnventoris, opporatuur en leermiddelen
Onderwijsleerpakket incl ondw licenties
Reprod uctiekosten

Kosten en onderhoud meubilair en inventaris
Beheer en kosten ICT incl adm. licenties

Overige lasten
Kosten van projecten

Activiteiten, werkweken en excurs¡es

Overige schoolkosten

4.4 Overige instellingslasten

4 4.3.0

4 4,3.7

4.4.2.0

4 4.2.1

4.4.5.3

4 4.5.4

4.4.5.1

4.5 1.1

4.5 1.2

4.5.1.3

4.5.2.1

4.5 3.0

51 628

8.667

2.474

38 133

129 200

r.0.000

1.500

46.000

59 029

8 663

1.23L

36.r72
100.842 186.700 105.09s

185.095

8.92L
10.964

155.625

4.000

21.000

L57.486

6 79r
1.0.278

204.980 180.625 t74.S5S

38s.4L7 4s1.925 3s3.303

Doorbetolingen aon schoolbesturen
Doorbetaling aan (VISO

Doorbetaling aan LWOO

Doorbetaling aan PRO

Doorbetaling groeibekostiging (V) SO

Overige doorbetalingen

4.295.342

3 753.115

| 243 529

187 989

3.041.562

4.056 013

4.444.6tO

1.212 388

147.042

2.887.400

4.223.305

4.017.133

7-25t.922

0

1.845.809

6.1.1

12.52t.537 t2.747.453 11.338.169

ln de begroting zijn zowel de rechtstreekse LWOO doorbetalingen via DUO als de LWOO doorbetalingen die
door het samenwerkingsverband zelf zijn doorbetaald vanwege opting out onder de doorbetaling aan LWOO
begroot. ln de jaarrekening eijn de rechtstreekse LWOO doorbetalingen door DUO ter hoogte van € 3 375.115
echter opgenomen onder de doorbetaling aan LWOO en zijn de doorbetalingen die door het
samenwerkingsverband zelf zijn doorbetaald vanwege opt¡ng out (€776.740) out opgenomen
onder de overige doorbetalingen

Totaal lasten t7.129.257 t7.425.678 15.673.539

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten en dividenden 1.052 3.752

1.052 3.752

Resultaat -495.835 -1.311.048 420.105

ter identifi6iìe.:/-./
vAN REE ¡ëCOU¡¡rnrurS
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Stichting Samenwerklngeverband Passend Onderwijs VO 2801

(Voorstel) bestemmint van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jeer 2018 bedraagt € 495.835 negatief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand

3ldec-l7

Bestemming

resultâet

Overige

mutat¡es

Stand

3ldec-18

Algemene reserve

Bestemmingsreserves publiek

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

4.402.966 -495.835

€

4.006.966

396.000

€

-495.835

0

€

-1.998.893

1.998.893

€

7.5L2.238

2.394.893

0 3.907.131

Stand

3ldec-17

Bestemm¡ng

resulteat

Over¡ge

mutat¡es

Stand

3l-dec-18

Algemene reserve

Bestemmin6sreserve ontwikkelagenda

Bestemmingsreserve ISK

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Dekkend Netwerk

€

4.006.966

350.000

46.000

0

€

-495.835

0

0

0

€

-1.998.893

-350.000

0

2.348.893

€

1.512.238

0

46.000

2.348.893

4.402.966 -495.835 0 3.907.131
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Gebeurtenissen ne balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan

die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.

idenjf catie
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Overzicht verbonden part¡jen

OveriEe verbonden part¡¡en (minderheidsbelong en geen beslissende zeggenschap)

Per 31 december 2018 zijn er geen financiële of organisator¡sche banden met een andere rechtspersoon.

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Vo 2801 heeft ten aanzien van de bovenschoolse

voorziening De Delta een financieel techn¡sche relatie met diverse schoolbesturen in Leiden en omgeving.

De leerlingen van De Delta zijn formeel ingeschreven bij deze schoolbesturen. De aan deze leerlingen toe te

rekenen subsídies van het M¡nisterie van OCW worden doorbetaald aan De Delta.

tertdeyffiÀ¡ie
. /-¡
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WNT-verantwoording 2018

Per l ianuari 2o13 is de Wet normering bezoldigrng topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan Per l ianuari 2o16 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs VO 2g01 van
toepassìnt ziinde regelgeving het WNT max¡mum voor het onderwijs.

Het bezoldiging5mãx¡r¡um in het boekjaar 2018 rs € 189 OOO Aantal punten niet van toepassing

Het bezoldigingsklassesysteem geldt alleen voor scholen/onderwijsinstellingen en niet voor instellingen zonder
leerlingen, zoals samenwerk¡ngsverbanden. omdat deze instellingen geen leerlingen of onderwijssoorten hebben
kunnen ze in het nieuwe systeem niet worden ingedeeld. Het algemene WNI-maximum geldt voor deze instellingen.
Het ¡s åan het toezichthoudende orgaan van de instellingen om hier, gegeven de bezoldigingsklessen, zoals thans het
geval, op verantwoorde wijze mee om te gaan b¡j het vaststellen van de bezoldíging van de topfunctionar¡ssen.

J.L.H. van dcr Vlist Â.M van Overschot
Functiegegevens
Duur functievervulling 2018

Deeltíidfactor ¡n fte
Dienstbetrekking?

Beroldiging
Beloning incl onkosten

Belon¡ng betaalbaar op termijn
Subtotaal

lndividueel WNT-max¡mum
Onverschuldigd betaa ld bedrag
Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding
Gegevens 2017

Duur functievervulling 201 7

Deeltijdfactor in fte

Dienstbetrekking?
Beroldiging 2017

Beloning incl. onkosten
Beloning betaalbaar op term¡jn

Totaal bezoldiging 2O17

lndividueel WNT-maximum

Directeur
1-jan-18 28-feb-18

o,4

la

9.521

1.018

10.539

12.220

Directeur
1-mrt-18 31-dec- 18

1,0

Ja

62.977

10.300
7f .27I

158.¿t49

73.27110.539

l-jan-L7 31-dec-17 1-jan-1.7 31-dec-17
1,0

Ja

86 932

t4,286
101.218

181.OOO

Het onbezoldigde dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorz¡tter F W, Hoekstra
penn¡ngmeester H AT G. Freitag
rid M.w Knoester
Itd C j.C. Timmer
lid H.p_ de Koning

Het onbezoldigde algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:

voozitter K Roosien
lid algemeen bestuur A_ Jansen

lid algemeen bestuur J. van den ljssel
lid algemeen bestuur R, Grillis
lid al8emeen bestuur B. Vieveen
lid algemeen bestuur C Vreugdenhil
lidalgemeenbestuur GMp Bollen

ter ¡d€rÿficatle
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het toezichthoudend orgaan van Stichting Samenwerkingsverband passend
Ondenrijs VO 2801

A. verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekeníng 20lg

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Samenwerkingsverband passend
Onderuvijs VO 2801 te Leiden gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

' geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstellíng van het vermogen van stichting
samenwerkingsverband Passend onderwijs vo 2901 op 31 december 201g
en van het resultaat over 2019 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 zíjnde 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 201 g.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 20lg; 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 2Ojg
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'onze verantwoorderijkheden voor de controre van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband passend Onderwijs VO
2801 zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (v¡o) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. verder hebben wíj 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-
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Geen controlewerkzaamheden verrícht ten aanzien van de anticumulatie-
bepallng van artiket 1.6a wNT en artiket 5 t¡d r0) uitvoeringsregeting wNT
ln overeenstemming met het controleprotocol wNT 201g 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 wr1 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 vereíste toelichting juist en volledig rs.

B. verklaring over de in het jaarverslag opgenornen andere informatie

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

. bestuursverslag,

' ovenge 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 Bestuursversrag' van het
Ondemrijsaccou nta ntsprotocol OCW 20 I g is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeníngcontrole of anderszins, overwogen of de
andere ínformatie materiêle afwijk inge n bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraar '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Ondenrvijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 72O. 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.
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C. Beschrijving van veranlwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving ondenvijs. Het
bestuur is ook verantwoordehlk 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.
ln 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
ondenvijsinstelling in staat is om haar activíteiten in continuileit 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 beêindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuileit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

Het 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 materiéle
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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het onderwijsaccountantsprotocol ocw 201g,
ethische voorschriften en de onafhankelíjkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit;

. het identificeren en inschatten van de risico's
r dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg

van fouten of fraude,
r vâo 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 beparen 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, varsheid 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
financiele 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
continuileitsveronderstelling 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 continuTteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieei 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 continuìteit 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
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wij communiceren met het 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.

Alphen aan den Rijn, 1Z juni 20.19
Van Ree Accountants

Was getekend: drs. J. Bergman RA




