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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 5.323         3.502         

5.323            3.502            

Vlottende activa

Vorderingen 963           44.535       

Liquide middelen 804.439     440.783     

805.402         485.318         

Totaal 810.725         488.820         

PASSIVA

Eigen vermogen 782.429         387.505         

Kortlopende schulden 28.296          101.315         

Totaal 810.725         488.820         

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20162017

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

 

Baten

Rijksbijdragen 19.112.299    18.665.347    18.506.371   

Overige baten 76                 -                   -                 

Totaal baten 19.112.375    18.665.347   18.506.371  

Lasten

Personeelslasten 156.472         189.500         162.251       

Afschrijvingen 1.446            -                   1.155          

Huisvestingslasten 12.111           12.000          9.254          

Overige lasten 39.095           233.000         50.153         

Doorbetalingen aan schoolbesturen 18.508.180    18.235.847    18.707.849   

Totaal lasten 18.717.304    18.670.347   18.930.662  

Saldo baten en lasten 395.071         5.000-           424.291-       

Financiële baten en lasten 148-               5.000           1.903          

RESULTAAT BOEKJAAR 394.923         -                  422.388-       

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2017 ad € 394923 als volgt te verdelen:

Bestemmingsreserves publiek 394.924         

Totaal 394.924       

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2017 Begroting 2017 2016
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 395.071     424.291-     

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 1.446         1.155         

1.446         1.155         

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 43.572       41.049-       

- Mutaties kortlopende schulden 73.019-       84.455       

29.447-       43.406       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 367.070     379.730-     

Ontvangen interest 148-           1.903         

Totaal 148-           1.903         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 366.922     377.827-     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 3.267-         1.030-         

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 3.267-        1.030-        

Mutatie van liquide middelen 363.655     378.857-     

2017 2016
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Stelselwijziging

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,

dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren

Inventaris en apparatuur  

ICT 4

Tafels en stoelen 20

Keukenapparatuur 10

Vlottende activa

Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

De activiteiten van de instelling bestaan uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

17 april 2018

Op basis van de brief van 1 december 2017 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zijn de bedragen 

die het Samenwerkingsverband als gelden passend onderwijs heeft doorbetaald aan de aangesloten schoolbesturen onder 

categorie 4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen en de uitsplitsing daarvan verwerkt. Dit betreft een stelselwijziging.

In de vergelijkende cijfers en de begroting zijn deze bedragen aangepast en onder categorie 4.5.3 verwerkt. Deze stonden in 

de jaarrekening 2016 verwerkt als negatieve baten onder 3.1.3.1. Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden (€ 

5.169.131 voor 2016 (begroting 2016 € 4.491.251)). Deze stelselwijziging heeft geen effect op het resultaat over 2016 en het 

eigen vermogen per 1 januari 2017.
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Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. 

Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige

premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de 

staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

2,64%

2,07%

4,24%

2017

0,97

0,97

2016

28,46

28,46

2,07%

0,79

0,79

4,79

4,79

-2,28%

4,07%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2017 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2017 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Inventaris en apparatuur 6.376             2.874             3.502              3.267             -                   1.446              5.323             9.147             3.824             

Totaal 6.376             2.874             3.502              3.267             -                   1.446              5.323             9.147             3.824             

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Inventaris en apparatuur 496                496                -                     

Totaal 496                496                -                     

Vorderingen

Debiteuren 36                  10.358           

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten -                   31.083           

  Overige overlopende activa                 927 3.094             

Overlopende activa 927                34.177           

Totaal 963                44.535           

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 804.439         440.783         

Totaal 804.439          440.783         

Toelichting liquide middelen

Materiële vaste activa

2017 2016

2017 2016

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 387.505         -                    -                   387.505         

387.505         387.505         

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve uitkering scholen -                   394.924          -                   394.924         

-                   394.924         

Totaal 387.505         394.924          -                   782.429         

Toelichting eigen vermogen

Kortlopende schulden

Crediteuren 14.043            87.079           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.697              8.066             

Schulden ter zake van pensioenen 1.960              1.665             

Kortlopende overige schulden 1.306              62                 

24.007            96.872           

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 4.262             4.437             

  Overige overlopende passiva 28                 6                   

Overlopende passiva 4.290              4.443             

Totaal 28.296            101.315         

Het positieve resultaat 2017 zal in 2018 uitgekeerd worden aan de deelnemende scholen, daarom is deze toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve uitkering scholen.

2017 2016

Stand per 31-12-2017Stand per 1-1-2017
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Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Ondersteuning LWOO 6.680.525       6.513.471       6.611.390       

Ondersteuning PRO 1.705.016       1.662.381       1.687.372       

Zware ondersteuning (incl. verevening) 8.664.529       8.401.379       7.991.653       

Lichte ondersteuning 2.062.229       2.088.116       2.215.956       

19.112.299     18.665.347     18.506.371     

Totaal 19.112.299     18.665.347     18.506.371     

Overige baten

Overige

  Overige 76                 -                   -                   

76                 -                   -                   

Totaal 76                 -                   -                   

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Brutolonen en salarissen 96.271           150.000         90.199           

Overige looncomponenten 18.596           -                   19.587           

Sociale lasten 14.735           -                   14.586           

Pensioenpremies 15.868           -                   13.324           

145.470         150.000         137.696         

Overige personele lasten

Personeel niet in loondienst 20.111           37.500           32.347           

  (Na)scholingskosten -                   2.000             -                   

  Representatiekosten personeel 448               -                   203               

  Overige -                   -                   657               

20.558           39.500           33.207           

Af: uitkeringen 9.556-             -                   8.651-             

Totaal 156.472         189.500         162.251         

Het aantal personeelsleden over 2017 bedroeg gemiddeld 2 FTE. (2016 2)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Begroting 2017 20162017
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Begroting 2017 20162017

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 1.446             -                   1.155             

Totaal 1.446             -                   1.155             

Huisvestingslasten

Huur 12.111           12.000           8.958             

Overige -                   -                   296               

Totaal 12.111           12.000           9.254             

Overige lasten

Beleidsactiviteiten

Toezichthouders (3 personen) 8.250             10.000           8.727             

Netwerkgroepen/samenwerking -                   5.000             4.730             

Kwaliteitsbeleid/visitatie leerlingenzorg -                   5.000             4.005             

Arrangementen -                   -                   7.494             

Grensverkeer -                   -                   18.187-           

Projecten -                   20.000           -                   

Digitale nieuwsvoorziening 775               2.000             538               

Acute ondersteuning 2.513             50.000           9.275             

Overige werkplekkosten -                   -                   4.024             

Reiskosten 1.660             5.000             1.392             

Materiële kosten 2.830             5.000             -                   

Onvoorziene kosten 2.542             2.500             -                   

Risicodekking voorzieningen -                   100.000         -                   

Ondersteuningsplanraad 4.600             6.000             4.800             

23.170           210.500         26.798           

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 10.175           12.500           3.152             

Accountantskosten (controle jaarrekening) 4.499             -                   5.034             

Telefoon- en portokosten e.d 891               -                   3.115             

Kantoorartikelen -                   500               -                   

Bestuurs-/managementondersteuning -                   2.000             -                   

Overige 360               7.500             4.522             

15.925           22.500           15.823           

Overige

Abonnementen -                   -                   7.532             

-                   -                   7.532             

Totaal 39.095           233.000         50.153           
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Begroting 2017 20162017

Doorbetalingen aan scholen

Afdrachten scholen

Afdracht LWOO (via DUO) 6.830.664       6.451.352       6.808.407       

Afdracht PRO (via DUO) 2.011.861       2.026.469       2.053.669       

Afdracht VSO, 1-10 (via DUO) 5.141.546       4.921.528       4.387.668       

Afdracht VSO, groeibekostiging 1-2 65.304           48.109           288.974         

Afdracht schoolbudgetten VO 4.458.805       4.788.389       5.169.131       

Totaal 18.508.180     18.235.847     18.707.849     

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 4.499             -                   5.034             

Accountantslasten 4.499             -                   5.034             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 148-               5.000             1.903             

Totaal 148-               5.000             1.903             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Eigen 

vermogen           

31-12-2017

Resultaat jaar 

2017
Omzet

Art. 2:403 BW   

ja/nee

Deelname-

percentage

Consolidatie  

ja/nee

Niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

Niet van toepassing

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

Niet van toepassing

Toelichting op verbonden partijen
Statutaire naam

Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG) (Amersfoort) 

Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag voor Apeldoorn e.o.

Stichting Calvijn College 

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag (Gorinchem) 

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag ‘De Driestar’ te Gouda 

Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag te Kampen

Stichting voor christelijk vo op reformatorische grondslag ‘De Wartburg’ te Rotterdam 

Stichting voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op reformatorische grondslag in de regio Veluwe

Stichting voor christelijk (v)so op reformatorische grondslag voor Gouda e.o 

Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (Zwolle) 

Stichting voor speciaal onderwijs op reformatorische grondslag (Barendrecht)

Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Zeeland 
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WNT-verantwoording 2017 - 42663

Bedragen x € 1

Duur functie in 2017 01/01 - 31/12

Taakomvang (in fte) 1,0                  
Gewezen topfunctionaris (ja/nee) nee

Dienstbetrekking (ja/nee) echt

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum € 181.000

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 77.833
Beloningen betaalbaar op termijn € 12.048

Subtotaal € 89.881

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 89.881

Gegevens 2016

Duur functie in 2016 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (fte) 1,0

Bezoldiging 2016

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 73.728

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.757

Totaal bezoldiging 2016 € 83.485

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 

2016 € 179.000

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Reformatorisch Samenwerkingsverband VO is € 181.000. Het weergegeven individuele WNT-

maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de 

berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het 

toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar 

rato van de duur van het dienstverband.

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

functievervulling of gewezen topfunctionarissen

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

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Reformatorisch Samenwerkingsverband VO van toepassing zijnde 

regelgeving: 

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

J. Flier
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functiecategorie Lid Voorzitter

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum € 10.700 € 16.050

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 2.000 € 1.750

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0

Subtotaal € 2.000 € 1.750

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 2.000 € 1.750

Gegevens 2016

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12 01/07 - 31/12

Bezoldiging 2016

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 2.250 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2016 € 2.250 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2016 € 10.600 € 8.015

Topfunctionarissen of gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Functie(s)

Winkelen van F. Lid

Leeuw de B.W. Lid

Nobel P.W. Lid

M.F. van 

Leeuwen

W. Budgen
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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rVAN REE ACCOUNTANTS
í registeraccountants en belastingadviseurs

1

Koolhovenstíaat 11

3772 MT Bameveld

Postbus 272

'5770 AG Barneveld

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en intern toezichthoudend orgaan van Vereniging
Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs

VOOr

T (0342) 40 85 os

F (0342) 40 81 41

bameveld@vaíííeeacc.nl
www.vameeacc.nl

KvK ní. 08107895

A. Verklaríng over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Vereniging voor Reformatorisch Passend
Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

ií geeff de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging voor
Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs op 31
december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2017 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 2017.

m

De jaarrekening bestaat uit:
1. debalansper31december2fü7;
2. destaatvanbatenenlastenover2017;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 2017
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging voor Reformatorisch Passend Onderwijs voor
Voortgezet Onderwijs 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.

Van Ree Accouníanís is een líandelsnaam van Van Ree Accoun{an{s BV.

Op al Olïle dien{Ien Zijn de SR<"í-Algemene VOO{INaaLöeLI Van loepaxxing die gedepoïeeíd Zijl Ondeí líllmmeT 40481496 bij de Kamei' Van Koop}iande.l íe IllíeChl.
Op venoeÏ woíden deze kosíeloos íoegezonden.
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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:

s het bestuursverslag;
de overige gegevens.s

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

m 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 2017 is vereist.

s

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 2017 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 erí 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 continu'íteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
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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 fouten of fraude 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.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen
in de bijlage bij onze controleverklaring.

Barneveld, 18 april 2018
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA



Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017,
ethische voorschriffen en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

m het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet
rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
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.

w

s

s

m

m

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.



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in 

de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van huisvesting vanaf 1 juli 2016. De totale looptijd is 12 

maanden, welke jaarlijks verlengd wordt. Het bedrag bedraagt per maand € 917 (incl. BTW).
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BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN ZORGBUDGET VO

Baten

Rijksbijdragen   19.112.299 18.665.347  -                

Totaal baten 19.112.299  18.665.347  -                

Lasten

Overige lasten 5.043-          -                -                

Totaal lasten 5.043-          -                -                

Saldo baten en lasten 19.117.342  18.665.347  -                

Netto resultaat 19.117.341  18.665.347  -                

2017 Begroting 2017 2016

47



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN ACUTE ONDERSTEUNING

Baten

Lasten

Overige lasten -                 50.000        -                

Totaal lasten -                50.000        -                

Saldo baten en lasten -                50.000-        -                

Netto resultaat -                50.000-        -                

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN LOKET

Baten

Lasten

Personeelslasten 27.475        25.000        -                

Overige lasten 8.351          500            -                

Totaal lasten 35.826        25.500        -                

Saldo baten en lasten 35.826-        25.500-        -                

Netto resultaat 35.826-        25.500-        -                

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN ONTWIKKELING EN INNOVATIE

Baten

Lasten

Overige lasten -                 130.000      -                

Totaal lasten -                130.000      -                

Saldo baten en lasten -                130.000-      -                

Netto resultaat -                130.000-      -                

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN BESTUUR EN ORGANISATIE

Baten

Overige baten 76              -                -                

Totaal baten 76              -                -                

Lasten

Personeelslasten 128.997      164.500      -                

Afschrijvingen 1.447          -                -                

Huisvestingslasten 12.111        12.000        -                

Overige lasten 35.787        52.500        -                

Totaal lasten 178.342      229.000      -                

Saldo baten en lasten 178.266-      229.000-      -                

Financiële baten en lasten 148-            5.000          -                

Netto resultaat 178.413-      224.000-      -                

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN ALGEMENE KOSTEN 2016

Baten

Rijksbijdragen                  - -                18.506.371  

Totaal baten -                -                18.506.371  

Lasten

Personeelslasten -                 -                162.251      

Afschrijvingen -                 -                1.155          

Huisvestingslasten -                 -                9.254          

Overige lasten -                 -                50.153        

Totaal lasten -                -                222.813      

Saldo baten en lasten -                -                18.283.558  

Financiële baten en lasten -                -                1.903          

Netto resultaat -                -                18.285.461  

2017 Begroting 2017 2016
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