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Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

€

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 toegenomen met 23.022         

Het hogere resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de Rijksbijdragen hoger uitvallen ten opzichte van 

2018; o.a. vergoeding werkdrukmiddelen en bijzondere en aanvullende bekostiging ontvangen.

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2019

Het werkelijke resultaat 2019 bedraagt 138.751       

Het begrote resultaat 2019 bedroeg 94.600         
44.151         

Dit verschil is als volgt te verklaren:

3.1 Rijksbijdragen OCW hoger dan begroot, dit met name als gevolg eerder beschikbaar 64.600         

komen van de werkdrukmiddelen en aanpassingen personele bekostging gemiddeld met 

circa 2,6%. Daarnaast is in december € 24.019 ontvangen. Dit betreft eenmalige bijzondere 

en aanvullende bekostiging. Verder zijn de instroom SBO leerlingen peildatum bekostiging

hoger dan begroot.

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies, gymzaal vergoeding hoger dan begroot. 1.033           

3.5 Overige baten hoger dan begroot. 64.607         

Verhuur (€ 6.984 ), detachering personeel (€ 36.229), vergoeding stagebegeleiding en

observatie groepen zijn hoger dan begroot. Verder is de post overige baten € 21.717 niet

begroot; o.a. inkomsten SWV leerplein, SWV BOVO, Kentalis en hoogbegaafdheid.

5.1 Financiële baten lager dan begroot, vanwege een zeer lage rentevergoeding. 192-              

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2019 130.048       

4.1 Personeelslasten, hoger dan begroot. 74.161         

De loonkosten zijn per saldo ruim € 25.000 hoger dan begroot, met name als gevolg van 

0,51 fte meer inzet. De loonkosten OP/OOP en directie zijn € 113.000 hoger dan begroot.

De loonkosten detachering, die volledig gefactureerd zijn, waren ca. € 36.000 hoger.

Daar staat tegenover dat de loonkosten vervanging en poolers per saldo € 123.400 lager

uitvielen. De uitkeringen Vervangingsfonds en UWV bleven, mede daardoor, € 157.000

achter bij de begrote bedragen.

De uitgaven extern personeel declarabel VF ad € 11.308 was niet begroot, evenals de

ontvangst inzake PON afrekening pool 1 ad € 13.540.

4.2 Afschrijvingen lager dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt doordat de geplande 2.460-           

investeringen deels niet zijn uitgevoerd.

4.3 Huisvestingslasten, lager dan begroot. 447-              

Transporten 71.254         
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Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

€

Transport: 71.254         

4.4 Overige lasten lager dan begroot. 14.643         

Verbruiksmateriaal leermiddelen, licenties ICT-leermiddelen, toetsen, bijdrage PON, 

overige kosten en materiële lasten cultuureducatie zijn hoger dan begroot. Verder zijn er

afwijkingen op diverse posten, zowel positief als negatief.

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2019 85.897         

Recapitulatie:

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2019 130.048       

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2019 85.897-         
44.151         

Treasuryverslag

Het bestuur heeft in het verslagjaar 2019 geen middelen belegd. Overtollige liquiditeiten worden 

overgeboekt naar een spaarrekening. Het treasurybeleid is vastgelegd in het treasurystatuut.

Investeringen en financieringen

Investeringen
In 2019 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van 163.252        

In het meerjaren investeringsplan waren voor 2019 investeringen gepland voor een bedrag van 177.300        

Langlopende leningen

Per balansdatum 31-12-2019 zijn er geen langlopende leningen.

Ondertekening

Datum: 17 juni 2020

Stichting SBO De Schilderspoort

Handtekening voorzitter:

Stichting SBO De Schilderspoort blad 21



Kengetallen

Kengetallen financiële positie

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn

kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio groter dan 0,30 is wenselijk.

Eigen vermogen / voorzieningen € 1.414.838  
Totaal vermogen € 1.697.126  0,83     0,81     0,80     0,77     0,72     

Liquiditeit (current ratio)

De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn

(1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 0,75 is voldoende.

Vlottende activa € 1.386.047  
Kortlopende schulden € 282.288     4,9       4,50     4,20     3,80     3,00     

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten aan huisvesting

wordt besteed. Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk.

Huisvestingslasten + afschrijving gebouwen € 213.738     
Totale lasten € 2.986.897  0,07     0,07     0,07     0,08     0,08     

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie.

Een weerstandsvermogen groter dan 0,05 is wenselijk

Eigen vermogen € 1.006.072  
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 3.125.648  0,32     0,29     0,27     0,24     0,20     

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfs-

voering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0,00 is wenselijk.

Resultaat gewone bedrijfsvoering € 138.751     
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 3.125.648  0,04 0,04 0,02 0,04 0,03
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Kengetallen

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen / baten * 100% € 2.881.100  92,2 % 91,1 % 90,2 % 90,6 % 91,9 %

Overige overheidsbijdragen en -subsidies / baten * 100% - 26.033       0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 %

Overige baten / baten * 100% - 218.407     7,0 % 8,0 % 8,9 % 8,3 % 6,8 %

Financiële baten / baten * 100% - 108            0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 3.125.648  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Procentuele verdeling lasten

Personeelslasten / totale lasten * 100% € 2.570.361  86,1 % 86,8 % 86,8 % 86,3 % 86,1 %

Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 43.440       1,5 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,4 %

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 210.553     7,0 % 7,1 % 6,8 % 7,5 % 7,9 %

Overige lasten / totale lasten * 100% - 162.543     5,4 % 4,9 % 5,1 % 4,9 % 4,6 %

Financiële lasten / totale lasten * 100% - -                 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 2.986.897  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Baten per leerling
Aantal leerlingen per 1 oktober 2019 233            

Rijksbijdragen per leerling € 2.881.100  € 12.365 € 11.145 € 10.208 € 10.653 € 10.541 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies per leerling - 26.033       - 112      - 106      - 100      - 109      - 119      

Overige baten per leerling - 218.407     - 937      - 980      - 1.004   - 980      - 784      

Financiële baten per leerling - 108            - -           - -           - 3          - 12        - 32        
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 3.125.648  € 13.414 € 12.231 € 11.315 € 11.754 € 11.476 

Lasten per leerling

Personeelslasten per leerling € 2.570.361  € 11.032 € 10.207 € 9.579   € 9.706   € 9.589   

Afschrijvingen per leerling - 43.440       - 186      - 145      - 142      - 151      - 152      

Huisvestingslasten per leerling - 210.553     - 904      - 823      - 753      - 847      - 882      

Overige lasten per leerling - 162.543     - 698      - 577      - 564      - 543      - 515      

Financiële lasten per leerling - -                 - -           - -           - -           - -           - -           
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 2.986.897  € 12.820 € 11.752 € 11.038 € 11.247 € 11.138 

Stichting SBO De Schilderspoort blad 23

Schilderspoort

2019

Schilderspoort

2015

Schilderspoort

2016

Schilderspoort

2017

Schilderspoort

2018



Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving

onderwijs, RJ richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende

afschrijvingen op basis van de economische levensduur.

Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in gebruik name.

De grens voor activeren bedraagt € 500.

Afschrijvingspercentages: Economische levensduur:

- Verbouwing 10,0% 10 jaar

- ICT 20,0% 5 jaar

- Meubilair 4% & 5% 20 & 25 jaar 

- Overige inventaris 20% & 12,5% 5 & 8 jaar

- Leermiddelen 10,0% 10 jaar

Financiële vaste activa

Effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van 

het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende

baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve

gebracht.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves

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.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijke is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan 

worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden

voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die

voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie

van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.
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Grondslagen

Voorziening onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan

onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn

gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 38 jaar. Het uitgevoerde onderhoud

wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse 

dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting

strekt.

In afwijking van hoofstuk 2.1.2 Materiële vaste activa paragraaf 4, alinea 451 van de richtlijnen voor de jaar-

verslaglegging is het voor onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020 toegestaan de jaarlijkse 

toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud

gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het

aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien

is gewaarbord dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enige moment negatief 

wordt. Stichting SBO De Schilderspoort maakt van deze overgangsregeling gebruik.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao 

dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 22 jaar, 

blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd 

tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 1%.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de 

nominale waarde.

Gebruik van schattingen

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

directie van de Stichting SBO de Schilderspoort zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de 

directie 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.

Grondslagen van bepaling resultaat

Rijksbijdragen OCW/EZ

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies

zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als

bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW/EZ-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van 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/EZ-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van

baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde 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 de balansdatum.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. 

Dit gebeurt volgens de methode T; in het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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Grondslagen

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op 

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is 

verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op 

verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds

tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 

activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

De beleidsdekkingsgraad van het ABP per 31 december 2019 bedroeg 95,8%.

De dekkingsraad van het ABP per 31 december 2019 bedroeg 97,8%.

Stelselwijziging

In het boekjaar 2019 zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Vergelijkende cijfers 

De cijfers van 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2019 mogelijk

te maken.
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Balans per 31 december na resultaatbestemming

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 311.079       191.267       

1.3 Financiële vaste activa -                   -                   

311.079       191.267       

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 226.982       291.768       

1.7 Liquide middelen 1.159.065    1.058.019    

1.386.047    1.349.787    

Totaal activa 1.697.126    1.541.054    

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 1.006.072    867.321       

2.2 Voorzieningen 408.766       373.815       

2.4 Kortlopende schulden 282.288       299.918       

Totaal passiva 1.697.126    1.541.054    
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Staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 2.881.100    2.816.500    2.697.051    

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 26.033         25.000         25.648         

3.5 Overige baten 218.407       153.800       237.139       

Totaal baten 3.125.540    2.995.300    2.959.838    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 2.570.361    2.496.200    2.470.155    

4.2 Afschrijvingen 43.440         45.900         35.208         

4.3 Huisvestingslasten 210.553       211.000       199.137       

4.4 Overige lasten 162.543       147.900       139.722       

Totaal lasten 2.986.897    2.901.000    2.844.222    

Saldo baten en lasten 138.643       94.300         115.616       

5 Financiële baten en lasten 108              300              113              

Resultaat 138.751       94.600         115.729       

Resultaatbestemming

Algemene reserve school 137.399       94.600         119.407       

Schoolgeldrekeningen 1.352           -                   3.678-           
138.751       94.600         115.729       
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Kasstroomoverzicht 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 138.643       115.616       

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 43.440         35.208         

- Mutaties voorzieningen 34.951         8.527-           

78.391         26.681         

Veranderingen in vlottende middelen

- Vorderingen 64.786         106.294-       

- Kortlopende schulden 17.630-         9.215           

47.156         97.079-         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 264.190       45.218         

Ontvangen interest 108              113              

Waardeveranderingen effecten -                   -                   

Betaalde interest -                   -                   

108              113              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 264.298       45.331         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 163.252-       12.947-         

Investeringen financiële vaste activa -                   -                   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 163.252-       12.947-         

Mutatie liquide middelen 101.046       32.384         

Beginstand liquide middelen 1.058.019    1.025.635    

Mutatie liquide middelen 101.046       32.384         

Eindstand liquide middelen 1.159.065    1.058.019    

  

Stichting SBO De Schilderspoort blad 29

2019

€

2018

€



Toelichting behorende tot de balans

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvest. Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde

Afschrijvingen afschrijvingen

1-1-2019 1-1-2019 1-1-2019 2019 2019 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019

€ € € € € € € € €

1            Activa

1.2      Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

Verbouwing -                   -                   -                   42.465         -                   3.185           42.465         3.185           39.280         

1.2.2 Inventaris en apparatuur

ICT 302.368       261.324       41.044         61.789         -                   22.327         364.157       283.651       80.506         

Meubilair 216.087       94.260         121.827       3.444           -                   8.654           219.531       102.914       116.617       

Overige inventaris 28.181         19.764         8.417           33.628         -                   4.030           61.809         23.794         38.015         

546.636       375.348       171.288       98.861         -                   35.011         645.497       410.359       235.138       

1.2.3 Leermiddelen 166.167       146.188       19.979         21.926         -                   5.244           188.093       151.432       36.661         

Totaal MVA 712.803       521.536       191.267       163.252       -                   43.440         876.055       564.976       311.079       

Gehanteerde afschrijvingspercentages: verbouwing 10%; ICT 20%; meubilair 4% en 5%; overige inventaris 20% en 12,5%; leermiddelen 10%.
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

1.5       Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 15.458         33.604         

1.5.2 OCW/EZ

Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding 124.542       119.675       

1.5.7 Overige vorderingen

Afrekening vervangingsfonds boekjaar 29.671         33.953         

Rentebanken 108              113              

Overige vorderingen boekjaar 33.292         82.216         

Verstrekte voorschotten 518              1.139           

Inrichting speelplein -                   6.919           

63.589         124.340       

1.5.8 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 23.393         14.149         

Totaal vorderingen 226.982       291.768       

1.7       Liquide middelen

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

Rabobank, rekeningnummer NL36RABO0314816399 48.751         109.170       

Rabobank, spaarrekeningnummer NL91RABO3031578120 1.103.647    943.534       

Schoolrekeningen 6.667           5.315           

1.159.065    1.058.019    

Totaal liquide middelen 1.159.065    1.058.019    
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Toelichting behorende tot de balans

Bestemming Overige

Saldo resultaat mutaties Saldo

1-1-2019 2019 2019 31-12-2019

€ € € €

2           Passiva

2.1      Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve

Algemene reserve school 862.651       137.399       -                   1.000.050    

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Schoolgeldrekeningen 4.670           1.352           -                   6.022           

Totaal eigen vermogen 867.321       138.751       -                   1.006.072    

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo

1-1-2019 2019 2019 2019 31-12-2019

€ € € € €

2.2       Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 45.199          8.160            3.114            -                   50.245          

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 328.616       55.000         25.095         -                   358.521       

Totaal voorzieningen 373.815       63.160         28.209         -                   408.766       

Kortlopende Langlopende Totaal

deel <1jaar deel>1jaar

€ € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 10.700         39.545         50.245         

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 15.300         343.221       358.521       
26.000         382.766       408.766       

De voorziening jubilea is gevormd om de toekomstige uitkeringen als gevolg van jubilea te kunnen dekken.

De onttrekkingen bestaan uit loonkosten van personeel dat in aanmerking komt voor een jubileumuitkering.

In de berekening wordt een rekenrente van 1% gehanteerd. Er is rekening gehouden met een vertrekkans 

van 7%.

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud.

Er is door het bestuur een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.
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Toelichting behorende tot de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

2.4       Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen bedragen 3.433           4.725           

2.4.3 Crediteuren 34.189         17.060         

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing december 93.863         98.529         

Premies sociale verzekeringen december 14.143         15.885         

108.006       114.414       

2.4.8 Schulden terzake pensioenen

ABP december 35.539         31.239         

2.4.10 Overlopende passiva

Salarissen 13e maand boekjaar 960              498              

Overlopende passiva boekjaar 12.565         43.534         

Aanspraken vakantiegeld 83.801         84.982         

MR-gelden 2.020           1.678           

Subsidies OCW/EZ niet geoormerkt 1.775           1.788           

101.121       132.480       

Totaal kortlopende schulden 282.288       299.918       
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Geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is (Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub a)

Bedrag van Ontvangen t/m

Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar

Kenmerk    -        Datum € €

totaal -                   -                   

G2 Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel

(Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub b)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van ontvangen t/m totale

Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar kosten (balanspost 2.4.4)

Kenmerk    -        Datum € € €

totaal -                   -                   -                   

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag van saldo ontvangen in kosten in totale kosten

Omschrijving Toewijzing toewijzing 1-1-2019 verslagjaar verslagjaar 31-12-2019

Kenmerk    -        Datum € € € € €

totaal -                   -                   -                   -                   -                   
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Toelichting beh. tot de staat van baten en lasten 00ZR De Schilderspoort

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

3.1       Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ

800000 Lumpsumvergoeding personeel 1.737.551    1.709.700    1.660.949    

800070 Prestatiebox 48.315         47.300         44.715         

800110 Bijzondere en aanvullende bekostiging 24.019         -                   -                   

810000 Personeels- en arbeidsmarktbeleid 251.711       241.000       214.857       

820000 Materiële instandhouding 272.059       272.500       270.780       

2.333.655    2.270.500    2.191.301    

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ -                   -                   -                   

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV

837100 SWV inzake zorgbekostiging 2% 409.338       410.900       381.171       

837200 SWV inzake peildatum bekostiging 92.076         89.000         79.021         

837300 SWV inzake materiële bekostiging 22.099         21.900         24.293         

837400 SWV inzake zware ondersteuningsmiddelen 23.932         24.200         21.265         

547.445       546.000       505.750       

Totaal rijksbijdragen 2.881.100    2.816.500    2.697.051    

3.2      Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

848100 Vergoeding gymzaal 26.033         25.000         25.648         

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 26.033         25.000         25.648         

3.5       Overige baten

3.5.1 Verhuur

864000 Opbrengst medegebruik 32.149         30.000         31.218         

864100 Verhuur onroerende zaken 19.835         15.000         17.742         

51.984         45.000         48.960         

3.5.2 Detachering personeel

865000 Detachering personeel 130.729       94.500         155.621       

3.5.5 Ouderbijdragen

862200 Mutatie schoolrekeningen 1.352           -                   -                   

3.5.6 Overige

869200 Vergoeding stagebegeleiding 5.125           3.300           1.989           

869600 Observatie groepen 7.500           6.000           6.000           

869610 Ouderbetrokkenheid -                   5.000           5.000           

869900 Overige baten 21.717         -                   19.569         

34.342         14.300         32.558         

Totaal overige baten 218.407       153.800       237.139       
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Toelichting beh. tot de staat van baten en lasten 00ZR De Schilderspoort

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

4.1     Personeelslasten € € €

FTE's inclusief loonkosten vervanging en poolers: 36,62            36,11            37,68            

Het totaal aan lonen en salarissen uit 4.1.1 is opgebouwd

uit de volgende componenten:

Brutolonen en salarissen 1.929.689    1.911.331    1.994.707    

Sociale lasten 437.475       433.313       446.159       

Pensioenpremies 314.952       311.956       272.527       
2.682.116    2.656.600    2.713.393    

4.1.1 Lonen en salarissen

400100 Loonkosten management/directie 110.028       110.300       35.781         

408810 Loonkosten onderwijsgevend personeel 1.774.572    1.677.900    1.732.849    

408900 Loonkosten onderwijs ondersteunend personeel 444.017       427.300       410.462       

2.328.617    2.215.500    2.179.092    

404000 Loonkosten detachering 130.337       94.500         154.324       

409300 Loonkosten vervanging eigen rekening 13.704         12.000         11.949         

409900 Loonkosten vervanging vangnet/UWV 13.555         -                   39.008         

411900 Loonkosten vervanging 56.271         55.000         63.091         

411910 Loonkosten vervanging eigen poolers 138.656       246.600       231.362       

411915 Loonkosten poolers (ER PON) 976              33.000         34.567         

2.682.116    2.656.600    2.713.393    

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1  Personele voorzieningen

412500 Dotatie voorziening jubilea 8.160           1.100           1.734           

4.1.2.2  Personeel niet in loondienst

413020 Extern personeel declarabel VF 11.308         -                   1.907           

413300 Systeem beheer Qlict 6.032           6.000           5.708           

413400 Vrijwilligersvergoeding 3.885           5.400           4.986           

413500 Schoolbegeleiding 6.796           7.000           3.849           

413600 Ouderbetrokkenheid -                   5.000           -                   

413610 Groeibriljant -                   10.500         -                   

414300 Extern personeel 7.727           50.000         24.122         

35.748         83.900         40.572         

4.1.2.3  Overige personele lasten

414000 Scholing 12.960         30.000         17.640         

414100 Arbodienst contract 5.198           5.500           5.473           

414400 Malus vervangingsfonds 14.358-         15.000         2.141-           

415100 Jubilea / afscheid -                   200              2.070           

415200 Kantinekosten 5.599           6.000           6.137           

416400 Pon afrekening pool 1 6.280-           -                   18.160-         

416800 Prestatiebox 2.196           10.000         10.900         

416900 Overige personele lasten 1.273           10.000         6.202           

416940 Werkkostenregeling 9.754           7.000           9.584           

16.342         83.700         37.705         

4.1.3 Uitkeringen 

419000 Uitkeringen vervangingsfonds 46.404-         49.500-         54.362-         

419010 Uitkeringen vervangingsfonds eigen poolers 104.554-       246.600-       189.085-       

419015 Uitkeringen eigen poolers (ER PON) 976-              33.000-         34.567-         

419200 Uitkeringen UWV 20.071-         -                   45.235-         

172.005-       329.100-       323.249-       

Totaal personeelslasten 2.570.361    2.496.200    2.470.155    
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Toelichting beh. tot de staat van baten en lasten 00ZR De Schilderspoort

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

4.2       Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

422100 Afschrijving verbouwing 3.185           4.200           -                   

423000 Afschrijving ICT 22.327         20.200         19.477         

424000 Afschrijving meubilair 8.654           9.000           8.596           

424700 Afschrijving overige inventaris 4.030           5.100           1.907           

425000 Afschrijving leermiddelen 5.244           7.400           5.228           

Totaal afschrijvingen 43.440         45.900         35.208         

4.3       Huisvestingslasten

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie

433000 Herstelonderhoud 6.763           8.000           10.711         

433001 Jaarcontracten 10.559         15.000         10.610         

433002 Beveiliging 2.748           4.000           5.174           

20.070         27.000         26.495         

4.3.4 Energie en water

434000 Elektra 17.201         18.600         16.820         

434200 Verwarming 18.056         15.500         14.016         

434400 Water 1.060           1.300           940              

36.317         35.400         31.776         

4.3.5 Schoonmaakkosten

435000 Schoonmaak door derden 74.528         70.500         68.815         

435400 Schoonmaakartikelen 6.260           4.000           5.466           

435800 Containers 5.989           5.900           5.829           

86.777         80.400         80.110         

4.3.6 Heffingen

436000 Verontreinigingsheffing 868              1.000           867              

436400 Rioolrecht 400              2.200           1.900           

1.268           3.200           2.767           

4.3.7 Overige huisvestingslasten

437000 Tuin en terreinen 11.121         10.000         2.989           

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening

431000 Dotatie onderhoudsvoorziening 55.000         55.000         55.000         

Totaal huisvestingslasten 210.553       211.000       199.137       
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Toelichting beh. tot de staat van baten en lasten 00ZR De Schilderspoort

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

4.4       Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441000 Cabo 18.226         18.300         17.226         

441130 Accountantskosten 4.066           4.700           3.376           

441200 Doorbelaste kosten Raet 3.430           3.300           2.981           

441300 Contributie besturenbond 3.727           3.500           3.483           

441500 Govak-gelden en arbeidsmarktmiddelen 1.491           1.200           1.218           

30.940         31.000         28.284         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

442000 Drukwerk / kopieerkosten / huur apparatuur 29.498         31.500         24.563         

442200 Onderhoud inventaris en apparatuur 1.087           1.000           419              

442300 Kantoorbenodigdheden 409              1.500           1.428           

455000 Verbruiksmateriaal leermiddelen 22.711         16.000         15.334         

455010 Verbruiksmateriaal drukwerk leermiddelen 10.000         10.000         10.000         

455100 Verbruiksmateriaal ICT 2.090           2.000           1.769           

455600 Verbruiksmateriaal handvaardigheid 1.386           1.000           805              

456000 Bibliotheek / mediatheek 165              1.500           1.687           

456050 Documentatie 69                500              100              

456100 School TV -                   -                   2                  

456200 Internet 2.433           2.100           2.785           

456300 Licenties ICT - leermiddelen 13.238         11.000         11.283         

457000 Toetsen 6.063           2.000           1.543           

457200 Schoolzwemmen  4.983           5.000           3.985           

94.132         85.100         75.703         

4.4.4 Overige

446000 Telefoonkosten 2.261           4.000           4.072           

446100 Porti- / verzendkosten 444              1.500           1.048           

446200 Contributies en abonnementen 4.121           4.500           4.333           

446300 Verzekeringen 1.164           1.200           1.161           

447000 Representatiekosten  309              500              346              

447300 Bijdragen PON 14.721         10.900         12.276         

448000 Medezeggenschap 504              500              789              

448100 Bijdrage activiteiten ouders 268              300              273              

449900 Overige kosten  7.524           5.000           4.517           

449905 Mutatie schoolrekeningen -                   -                   3.678           

449970 Team / jubilea 1.845           1.000           535              

450200 Materiële lasten versterking cultuureducatie 3.733           2.000           2.147           

472000 Kosten bank 577              400              560              

37.471         31.800         35.735         

Totaal overige lasten 162.543       147.900       139.722       
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Toelichting beh. tot de staat van baten en lasten 00ZR De Schilderspoort

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2019 2019 2018

€ € €

5 Financiële baten en lasten

5.1      Financiële baten

870000 Rentebaten banken 108              300              113              

5.4       Financiële lasten

470000 Rentelasten banken -                   -                   -                   

Saldo financiële baten en lasten 108              300              113              

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 4.066           4.700           3.376           

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten -                   -                   -                   

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen -                   -                   -                   

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst -                   -                   -                   

Accountantslasten 4.066           4.700           3.376           
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Overzicht verbonden partijen

Eigen 

Statutaire Juridische Statutaire Code vermogen Resultaat Art 2:403 Deelname Consolidatie

Naam vorm zetel activiteiten 31-12-2019 2019 BW

€ € % Ja/Nee

Stichting SWV Onderwijs Op Maat De Liemers Stichting Zevenaar - -                 -                 nee -                 N
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WNT-verantwoording

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand 

van de functievervulling.

Mevr. D.J.F. Vaes Directeur 2019 1/1-31/12 1 ja 77.792€        13.622€           91.414€        115.000€      -€                     91.414€      

Mevr. D.J.F. Vaes Directeur 2018 1/3-31/12 1 ja 65.596€        9.012€             74.608€        93.058€        -€                     74.608€      

Mevr. J. Derksen-Hermsen Directeur 2018 1/1-28/2 1 ja 15.382€        2.038€             17.420€        17.942€        -€                     17.420€      

Het individueel WNT maximum is gebaseerd op bezoldigingsklasse A.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Mevrouw I.T.J.M. Wolsing Voorzitter 2019 1/1-31/12

Mevrouw I.T.J.M. Wolsing Voorzitter 2018 1/9-31/12

De heer R.G.H.A. Winters Voorzitter 2018 1/4-31/8

De heer J.L.M. Meesters Voorzitter 2018 1/1-31/3

Mevr. M. Wessels-Bongers Lid 2019 1/1-31/12

Mevr. M. Wessels-Bongers Lid 2018 1/1-31/12

De heer A. Geluk Lid 2019 1/1-31/12

De heer A. Geluk Lid 2018 1/1-31/12

De heer P.J.A. Buhler Lid 2019 1/1-31/12

De heer P.J.A. Buhler Lid 2018 1/1-31/12

Mevrouw A.J. van Diessen Lid 2019 1/1-31/12

Mevrouw A.J. van Diessen Lid 2018 1/1-31/12

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

Er zijn geen uitkeringen betaald aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking wegens beëindigen dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekkingen die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT

of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Ultimo boekjaar bedraagt de jaarlijkse verplichting voor de lopende contracten:

Kopieerkosten
Ricoh Nederland BV. Ingegaan 21-3-2017 - 36 en 60 maanden 34.900€       

Leasecontact is voor bepaalde tijd van (36 maanden 3 kopieerapparaten en 60 maanden 1 kopieerapparaat).

Schoonmaakkosten 
Van Eck & Derksen Ingegaan 15-5-2010 - tot wederopzegging 70.200€       

Elektra 
Engie Ingegaan 1-1-2020 - 36 maanden 11.800€       

Gas
Engie Ingegaan 1-1-2020 - 36 maanden 15.800€       

Duurzame inzetbaarheid

In de CAO PO 2018-2019 zijn een aantal vernieuwende afspraken opgenomen rondom duurzame inzetbaarheid

van personeel en is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe CAO-regeling betreffende de duurzame

inzetbaarheid geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur.

Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling

BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Deze aanpassing van de CAO heeft ook gevolgen voor de financiële

verslaggeving van schoolbesturen met ingang van verslagjaar 2019.

Op basis van geldende wet- en regelgeving is geconcludeerd dat voor gespaarde uren duurzame inzetbaarheid

in het kader van het ouderenverlof een voorziening moet worden gevormd.

Het basisbudget (40 uur) duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer kan in principe ook gespaard worden.

Deze uren worden echter niet meegenomen in de voorziening, voor zover deze uren niet worden gespaard voor

ouderenverlof.

Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 CAO PO vooraf een

plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt voor het

waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan. De basis voor het vaststellen van de

hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een medewerker op basis van deze

plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen) vermenigvuldigd met de loonkosten per uur (rekening

houdend met de eigen bijdrage en de blijfkans).

Aangezien er voor het opstellen van de jaarrekening 2019 geen afspraken zijn gemaakt over het sparen van de

uren 2018-2019 kan er per ultimo 2019 geen voorziening worden gevormd. Over het kalenderjaar 2020 zal dit, 

indien aan de voorwaarden wordt voldaan, wel het geval zijn.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico's

ten aanzien van de continuïteit van Stichting SBO de Schilderspoort. Op korte termijn verwachten wij geen

directe impact op de continuïteit van onze organisatie. De belangrijkste risico's voor de organisatie betreffen

de gezondheid van de leerlingen en het personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs.

Wij verwachten dat de Coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en de benodigde investeringen in het

digitaliseren van de lesmethodes. De risico's zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in financiële zin.

Stichting SBO De Schilderspoort blad 43



Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Zuiderval 60 - Postbus 2323 - 7500 CH Enschede
T: 088 277 11 00 - E: Enschede@mazars.nl

MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting SBO de Schilderspoort

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting SBO de Schilderspoort te Zevenaar
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
n geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Stichting SBO de Schilderspoort op
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;

n zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2019 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 Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2. het enkelvoudige exploitatieoverzicht over 2019; 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 2019 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting SBO de Schilderspoort, 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.



NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. 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.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
n het bestuursverslag;
n de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
n met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
n alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en

paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 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 Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2019 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.



BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
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.

De Raad van Toezicht 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 2019, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
n het identificeren en inschatten van de risico’s:

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude;

o 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;

n 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;

n 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;

n 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;

n het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

n het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.



Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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.

Enschede, 17 juni 2020

MAZARS N.V.

G.J.H. Oude Voshaar RA



Gegevens over de rechtspersoon

Bestuur

Naam bestuur: Stichting SBO De Schilderspoort

Bestuursnummer: 40901

Inschrijvingsnummer KvK: 09117684

Toezichthouders:

Voorzitter: Mevrouw I.T.J.M. Wolsing

Overige leden: Mevrouw M.J.T Wessels-Bongers

De heer A. Geluk

Mevrouw A.J.M.M. van Diessen

De heer P.J. Bühler

Bestuurder-directeur Mevrouw D.J.F. Vaes

Scholen

Naam: De Schilderspoort

Adres: Mercurion 36

Postcode/plaats: 6903 PZ  Zevenaar

Brinnummer: 00ZR

Variabele factoren

1-10-2019 1-10-2018 1-10-2017

Aantal leerlingen 233              242              250              

Genormeerd aantal groepen 17                18                18                

Genormeerd aantal m² 2.070           2.175           2.175           
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