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Jaarrekening 
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Geconsolideerde Balans 

(na resultaatbestemming) 
 

1 Activa     

  31-12-2015  31-12-2014  

  EUR  EUR  

 
 
Vaste Activa  

 
 

 

      

1.2 Materiële vaste activa 16.969.854  16.433.067  

      

 Totaal vaste activa  16.969.854  16.433.067 

 
 
  

 
 

 

 Vlottende activa     

 
1.4 Voorraden 

 
285.947 

  
312.943 

 

 
1.5 Vorderingen 

 
11.421.663 

  
11.348.106 

 

 
1.7 Liquide middelen 

 
19.997.899 

  
14.080.038 

 

      

 Totaal vlottende activa  31.705.509  25.741.087 

      

  
Totaal activa 

  
48.675.363 

  
42.174.154 

      

 
2 Passiva  

 
 

 

 
2.1 Eigen Vermogen 16.875.804 

 
16.816.606 

 

 
2.2 Voorzieningen 

 
6.940.828 

  
4.155.618 

 

 
2.3 Langlopende schulden 

 
58.251 

  
72.438 

 

 

2.4 Kortlopende schulden 

 

24.800.480 

  

21.129.492 
 

      

 
 
Totaal passiva 

 
 

 
48.675.363 

 
 

 
42.174.154 
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Geconsolideerde staat van Baten en Lasten 

 

 

 

  

 Baten    
  2015 Begroot 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

 
 
 
3.1 Rijksbijdragen 142.841.808 140.879.365 136.597.169 
 
3.2 
 

Overige overheidsbijdragen en  
-subsidies 

2.694.521 
 

2.006.582 
 

2.313.129 
 

 
3.5 Overige baten 6.254.755 4.845.626 8.311.942 

     
 Totaal baten 151.791.084 147.731.573 147.222.240 
     
 
 Lasten    
 
4.1 Personeelslasten 122.058.829 118.282.608 117.971.904 

 
4.2 Afschrijvingen 3.711.755 3.441.464 3.666.843 

4.3 Huisvestingslasten 
 

10.450.281 10.321.340 9.850.609 
 

4.4 Overige lasten 

 

15.688.015 16.111.850 

 

16.131.029 
     
 Totaal lasten 151.908.880 148.157.262 147.620.385 

     
     
 Saldo baten en lasten -117.796 -425.689 -398.145 

     
     
5 Financiële baten en lasten 176.994 187.100 226.329 
  

    
 Resultaat 59.198 -238.589 -171.816 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 
 31-12-2015  31-12-2014  

 EUR  EUR  

Kasstroom uit operationele activiteiten     
     
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -117.796  -398.145  

     

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:     

Afschrijvingen (4.2) 3.711.755  3.666.843  

Toename (afname) voorzieningen 2.785.210  -1.798.582  

     

Verandering in werkkapitaal:     

Afname (toename) voorraden  26.996  -36.195  

Afname (toename) kortlopende vorderingen  -73.557  862.725  

Toename (afname) kortlopende schulden 3.670.988  -17.235  

     

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties  10.003.596  2.279.411 

     

Ontvangen interest 176.994  226.329  

Betaalde interest -  -  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 
 

10.180.590 
 

 
2.505.740 

 

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
  

 
 

 

Investeringen in MVA (1.2) 4.287.127  3.069.323  

Desinvesteringen in MVA (1.2) 38.585  215.794  

     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 
 

 -4.248.542  -2.853.529 

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

     

Toename langlopende schulden (2.3) 9.150  49.201  

Aflossing langlopende schulden (2.3) 23.337  28.754  

     

     

Totaalkasstroom uit Financieringsactiviteiten 
  

-14.187 
 

20.447 
 

Netto kasstroom  5.917.861  -327.342 

     

     

Mutatie geldmiddelen  5.917.861  -327.342 

     

     

Stand 1 januari   14.080.038  14.407.380 

     

Mutatie  5.917.861  -327.342 

     

Stand 31 december  19.997.899  14.080.038 
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Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2015 
 

  2015 2014  

  EUR EUR EUR EUR 

      

Geconsolideerd 

nettoresultaat na belastingen 
toekomend aan de 
rechtspersoon  

 

 59.198  -171.816 

      

Herwaardering materiële vaste activa  -  -  

  
 

 
 

 

   -  - 

      

Gerealiseerde herwaardering ten laste van 
het eigen vermogen 

 
-  -  

  
 

 
 

 

Totaal van de rechtstreekse 

mutaties in het eigen 
vermogen van de 

rechtspersoon 

 

 -  - 

   
 

 
 

Totaalresultaat van de 

rechtspersoon 

 

 59.198  -171.816 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

Algemeen 

 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 

uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 660 

onderwijsinstellingen.  

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar, 

dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2015. 

 

Juridische structuur Stichting Entrada 

Stichting Entrada bestaat uit de stichtingen: 

 Stichting voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in Flevoland ("Stichting ABO") 

 Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs 

("Stichting ASG") 

 Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, Nieuwe Wijken 

( "Stichting ASG NW") 

 Stichting IKC+ (“Stichting IKC+”) 

 Stichting Entrada.  

 

Stichting Entrada, statutair en fysiek gevestigd in Almere (adres: Randstad 20-31), is naast 

centrale dienst ook koepelstichting waardoor het bestuur en toezicht over ASG centraal is 

belegd in Stichting Entrada.  

 

Stichting Entrada is statutair bestuurder van Stichting ABVO, Stichting ASG, Stichting ASG NW 

en Stichting IKC+. De bevoegdheden die toekomen aan Stichting Entrada als statutair 

bestuurder van Stichting ABVO, Stichting ASG, Stichting ASG NW en Stichting IKC+, worden 

uitgeoefend door het College van Bestuur van Stichting Entrada.  

 

Stichting ASG, Stichting ASG NW en Stichting ABVO verzorgen onderwijs. Stichting IKC+ heeft 

ten doel het (doen) oprichten, exploiteren en in stand houden van een integraal kind centrum 

met buurtfunctie in de gemeente Almere in de meest brede zin van het woord.  

Stichting Entrada levert ondersteunende diensten ten behoeve van het onderwijs, verzorgd 

door de vier voornoemde stichtingen en treedt op als centrale dienst. 

 

Het toezicht op ASG wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van Stichting Entrada. In de 

statuten van Stichting ABVO, Stichting ASG, Stichting ASG NW en Stichting IKC+ is de Raad 

van Toezicht van Stichting Entrada ook aangewezen als het toezichthoudend orgaan van 

Stichting ABVO, Stichting ASG, Stichting ASG NW en Stichting IKC+.  

 

Deze geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt op naam van Stichting Entrada omdat deze 

koepelstichting, officieel de “moeder” van het ASG-concern is. In de volksmond wordt de 

jaarrekening echter gezien als de ASG-jaarrekening.  

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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Grondslagen 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen naar de Stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 

die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen 

en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 

overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 

worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop 

niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 

economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop de betreffende 

transacties of gebeurtenissen betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover 

zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.  

 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de Stichting. 

 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  
 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar.  

 

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 verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerke-

lijke 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. 

De waarderingsgrondslagen van de voorzieningen zijn naar de mening van het bestuur het 

meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en 

veronderstellingen. 

Grondslagen voor consolidatie 

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting Entrada en 

andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel 

waarover de centrale leiding bestaat. In de consolidatie zijn de eerder onder “Structuur” 

opgenomen stichtingen inbegrepen. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties 

geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte resultaten. 
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Waardering 

 

Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen 

kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, ontvangen investeringsbijdragen 

(netto-methode) en bijzondere waardeverminderingen. 

De kostprijs bestaat uit de vervaardigings- of verkrijgingsprijs en overige kosten om de activa 

op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. 

 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de economische levensduur rekening houdend met de 

restwaarde. Op materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste 

activa wordt niet afgeschreven.  

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 

 

ICT:   

Software   3 jaar 

Hardware:   3-10 jaar 

Overige:   5 jaar 

 

Verbouwingen  10-40 jaar 

Meubilair PO   20 jaar 

Meubilair VO   10-15 jaar 

Onderwijs leerpakketten 8 jaar 

Inventaris    5-10 jaar 

 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object 

verlengen. Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, 

inventaris e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd 

Voorzieningen. 

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst-

waarde. 

 

Bijzondere waardeverminderingen 

 

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn 

dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties 

aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde 

is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan 

de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor 

het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een 

bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt het 

verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende 

eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid 

naar rato van hun boekwaarden. 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere 

jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke 

indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom 

genererende eenheid) geschat. 
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Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen 

plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de 

realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardevermindering 

verlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) 

opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die 

bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder 

waardevermindering verlies voor het actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn 

verantwoord. 

 

Financiële instrumenten 

 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde waarbij 

(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden 

meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van 

baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de staat van 

baten en lasten. 

 

Reële waarde 

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden 

verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde 

partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. 

De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de 

verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de 

geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en 

liquiditeitsopslagen. 

 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

 

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde 

wijzigingen in de staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere 

marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve 

aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een 

financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering 

indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een 

gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte 

toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden 

gemaakt. 

 

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere 

waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige 

betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de stichting toekomend bedrag onder 

voorwaarden die de stichting anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een 

debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een 

bepaald effect. 

 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 

 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. 
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Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste 

opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende schulden. 

 

Voorraden 

 

De voorraden worden gewaardeerd op kostprijs, zijnde de verkrijgingsprijs, of lagere 

opbrengstwaarde.  

 

Liquide middelen 

 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare spaarrekeningen met een 

looptijd korter dan 12 maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde. 

  

Eigen vermogen 

 

Het eigen vermogen, geheel ontstaan uit publiek geld, bestaat uit de algemene reserve en 

herwaarderingsreserve. 

De herwaarderingsreserve Eerste waardering activa PO is gevormd in 2006 en heeft betrekking 

op herwaardering van meubilair en inventaris bij de invoering van de lumpsum in het primair 

onderwijs. 

De jaarlijkse vrijval ten gunste van de algemene reserve van € 260.000 loopt parallel aan de 

afschrijvingen over deze activa en loopt tot en met 2015.  

 

Voorzieningen  

 

Algemeen 

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

balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden. 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. 

 

De personeelsvoorzieningen zijn gevormd voor spaarverlof, toekomstige jubileumuitkeringen, 

reorganisatiekosten, langdurig zieken, spaarsaldi persoonlijk budget en toekomstige WW-

uitkeringen.  

 

Spaarverlof 

De voorziening voor spaarverlof is gevormd voor tot de balansdatum gespaarde en in de 

toekomst op te nemen uren van medewerkers rekening houdend met een blijfkans. De 

voorziening is gewaardeerd tegen in de CAO opgenomen uurbedragen.  

Jubileumvoorziening 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 

voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileum-

uitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 

Reorganisatievoorziening 

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op balansdatum een gedetailleerd reorgani-

satieplan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaar-

digde verwachting van uitvoering van het plan is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie 

gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de 

uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de 

reorganisatie gevolgen zal hebben. 

In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijk kosten 

opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de stichting. 
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Voorziening kosten langdurig zieken 

De voorziening voor langdurig zieken bevat de loonkosten van langdurig zieken waarvan wordt 

verwacht dat deze medewerkers in de WIA terecht zullen komen. In het 1e ziektejaar wordt 

100% van de loonkosten voorzien en in het 2e ziektejaar 70%. 

 

Voorziening voor spaarsaldi persoonlijk budget 

De voorziening voor persoonlijk budget houdt verband met de mogelijkheid voor medewerkers 

om op grond van de CAO VO gedurende 4 jaar het persoonlijk budget van 50 uur per jaar te 

sparen. De financiële weerslag daarvan wordt, rekening houdend met de kans dat het 

spaarsaldo wordt verzilverd, onder de personeelsvoorzieningen opgenomen.  

 

Voorziening voor WW-uitkeringen 

Deze voorziening is berekend a.d.h.v. de verwachte WW-uitkeringen van ex-werknemers, die 

ten laste van de ASG komen. Daarbij is rekening gehouden met de baankans gerelateerd aan 

de leeftijd van de betreffende persoon. 

Voorziening groot onderhoud 

Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van de schoolgebouwen, installaties e.d. 

wordt een voorziening gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis 

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

werkzaamheden van groot onderhoud, een en ander zoals blijkend uit een meerjaren-

onderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening 

voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. 

 

Langlopende en kortlopende schulden  

De waardering van lang- en kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële 

instrumenten. 

 

 

Resultaatbepaling 

 

 

Rijksbijdragen 

 

De Rijksbijdrage (lumpsum) wordt op basis van de jaarlijkse toekenning volledig in de staat 

van baten en lasten van het betreffende verslagjaar verwerkt. De Rijksbijdrage wordt 

aanvankelijk opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat 

zij zullen worden ontvangen en dat de Stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden 

voorwaarden. 

 

Overige overheidsbijdragen en –subsidies 

 

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door 

gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 

waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een 

gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als aan 

de subsidievoorwaarden is voldaan. 

 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering 

gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de 

staat van baten en lasten. 
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Overige baten 

 

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en 

overige baten, niet zijnde vergoedingen die zijn verstrekt door het Ministerie van OCW, 

gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend 

aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Lonen en salarissen 

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies worden verwerkt in de staat van baten 

en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers en, voor zover nog niet uitbetaald, 

als verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 

beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover 

er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige 

betalingen door de stichting. 

De personeelskosten worden toegerekend aan perioden waarin de daarmee verband houdende 

arbeidsprestaties zijn geleverd. 

 

Nederlandse pensioenregelingen 

 

Op grond van de Nederlandse pensioenwet worden de Nederlandse regelingen primair volgens 

een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” in deze jaarrekening verwerkt. In 

deze benadering wordt de verplichting voortvloeiende uit een door de rechtspersoon gedane 

pensioentoezegging gebaseerd op de financieringsafspraken zoals vastgelegd in de 

uitvoeringsovereenkomst tussen ASG en pensioenuitvoerder.  

ASG heeft de verplichtingen inzake de pensioenrechten van haar personeel ondergebracht bij 

stichting Pensioenfonds ABP. ASG betaalt hiervoor premies, waarvan 2/3-deel door de 

werkgever wordt betaald en 1/3-deel door de werknemer.  

 

ASG 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. Wij hebben 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord. 

 

Leasing 

 

De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst 

waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of 

nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. 

Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie 

is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. 

Operationele leases 

 

Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet 

geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode 

ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. 

 

Rentebaten en rentelasten 

 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 

leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 

 

Belastingen 

 

De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig. 
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Indeling in operationele segmenten 

 

De in de consolidatie opgenomen stichtingen verzorgen primair en voortgezet onderwijs. De 

baten en lasten zijn gesegmenteerd weergegeven op pagina 39 naar deze soorten onderwijs.  

Daarnaast zijn de baten en lasten van Stichting Entrada apart opgenomen in de kolom 

“Bestuur”. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 

 

Vaste activa 

 
 

Schoolgebouwen 

De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de stichting. Deze gebouwen zijn 

volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de 

Gemeente.  

            

1.2 

Materiële vaste 

activa   

        

 

 Aanschaf 

Prijs 

1-1-2015 

Afschrijving 

Cumulatief 

1-1-2015 

Boekwaarde  

 

1-1-2015 

Investeringen Desinvesteringen Overboekingen Afschrijvingen Aanschaf 

Prijs 

31-12-2015 

Afschrijving  

cumulatief 

31-12-2015 

Boekwaarde  

 

31-12-2015 

  EUR EUR EUR EUR EUR  EUR EUR EUR EUR 

1.2.1 Gebouwen en terreinen 15.158.659 6.858.982 8.299.677 980.198 - - 702.366 16.145.857 7.568.348 8.577.509 

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 

36.503.612 29.991.086 6.512.526 2.365.771 17.908 - 2.547.916 38.851.475 32.539.002 6.312.473 

1.2.3 

 

 

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 

 

8.937.403 7.359.587 1.577.816 361.752 20.677 43.048 461.473 9.321.526 7.821.060 1.500.466 

1.2.4 In uitvoering en 

vooruitbetalingen 

43.048 - 43.048 579.406 - -43.048 - 579.406 - 579.406 

 

 

          

 Materiële vaste 

activa 

60.649.722 44.216.655 16.433.067 4.287.127 38.585 - 3.711.755 64.898.264 47.928.410 16.969.854 
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Voorraden & Vorderingen 

 
1.4 Voorraden 31-12-2015 31-12-2014 

  EUR EUR 

1.4.1 Gebruiksgoederen 285.947 312.943 

 Voorraden 285.947 312.943 

    

De voorraad gebruiksgoederen bestaat grotendeels uit lesmateriaal dat via een boekenfonds in 

eigen beheer aan leerlingen worden verstrekt. Er is geen voorziening voor incourante 

voorraden gevormd. 

 

 
1.5 Vorderingen   
  31-12-2015 31-12-2014 
  EUR EUR 

1.5.1 Debiteuren 339.756 520.888 

1.5.2 OCW 7.860.923 8.080.412 

1.5.5 Studenten/deelnemers/cursisten 202.595 212.125 

1.5.6 Overige overheden 174.744 - 

1.5.7 Overige vorderingen 91.474 327.295 

1.5.8 Overlopende activa 2.870.362 2.324.855 

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid - 118.191 - 138.911 

 Vorderingen 11.421.663 11.348.106 

    

 Uitsplitsing:   

    

1.5.7.1 Personeel 1.973 21.442 

1.5.7.2 Overige 89.501 327.295 

 Overige vorderingen 91.474 348.737 

    

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 2.091.361 1.630.560 

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 32.285 16.934 

1.5.8.3 Overige overlopende activa 746.716 677.361 

 Overlopende activa 2.870.362 2.324.855 

    

1.5.9.1 Stand per 1-1 138.911 113.338 

1.5.9.2 Onttrekking 40.901 9.381 

1.5.9.3 Dotatie 20.181 34.954 

 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 118.191 138.911 

 
 

Vorderingen met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar bedragen € 7.779.000  

(2014: € 7.558.000). 

De voorziening wegens oninbaarheid heeft betrekking op de post Debiteuren (1.5.1). 

 

Het lagere saldo debiteuren van € 181.000 t.o.v. 2014 kan worden verklaard door de afloop in 

2015 van eenmalige te ontvangen posten per eind 2014 en door het tijdiger factureren van 

uitstaande vorderingen. 

 

De vordering op OCW neemt met een bedrag van € 220.000 af t.o.v. 2014. Dit is het gevolg 

van eenmalige extra gelden inzake de Regeling aangepaste bekostiging personeel 2014-2015 

voor het PO, die eind 2014 als vordering op OCW zijn opgenomen. 

 

De vooruitbetaalde kosten (1.5.8.1) betreffen met name de vooruitbetaalde BTW afkoopsom in 

verband met het 10-jarige huurcontract van een schoolgebouw (€ 594.000), vooruitbetaalde 

licentiekosten voor gebruikte software (€ 200.000), vooruitbetaalde schoonmaakkosten voor 

de maand januari 2016 (€ 100.000) en een veelheid aan vooruitbetaalde kosten voor 2016.  
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Liquide middelen 

 

 

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

  

      
1.7 Liquide middelen     
  31-12-2015  31-12-2014  
  EUR  EUR  

1.7.1 Kasmiddelen 35.622  19.945  
1.7.2 
 

Tegoeden op bank- en girorekeningen 
19.962.277  14.060.093  

      

 Liquide middelen 19.997.899  14.080.038  
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Eigen vermogen 

 
2.1 Eigen Vermogen     

  
Stand per  
1-1-2015 

Resultaat 
 

Overige 
mutaties 

Stand per  
31-12-2015 

  EUR EUR EUR EUR 

2.1.1 Algemene reserve 16.556.606 319.198 - 16.875.804 

2.1.6 Herwaarderingsreserve 260.000 - 260.000 - - 

 Eigen vermogen 16.816.606 59.198 - 16.875.804 

      

 Uitsplitsing     
2.1.6.N Eerste waardering activa –PO 260.000 - 260.000 - - 

 Herwaarderingsreserve (publiek) 260.000 - 260.000 - - 

      

 

De herwaarderingsreserve is eind 2015 tot nihil teruggebracht; zie in het hoofdstuk 

“Waardering” voor de grondslagen van deze reserve. 
 

 

Voorzieningen en langlopende schulden 

 

 

 

In 2012 is een reorganisatievoorziening getroffen voor een specifieke categorie medewerkers 

waarvoor een sociaal plan is afgesloten. De onttrekkingen aan de voorziening in 2015 betreffen 

voornamelijk outplacementkosten, loonkosten en kosten van afgesloten afscheidsregelingen 

met de in het sociaal plan opgenomen medewerkers. In 2015 is het sociaal plan beëindigd.  

 

De voorzieningen voor langdurig zieken en voor WW-uitkeringen zijn in 2015 voor het eerst 

gevormd. 

 

 

 

2.2 Voorzieningen      

  
Stand per 
1-1-2015 

Dotaties Onttrekkingen 
 

Vrijval Stand per 
 31-12-2015 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 2.064.608 2.227.616 408.326 65.337 3.818.561 
2.2.3 Voorziening groot 

onderhoud 
2.091.010 2.117.977 1.086.720 - 3.122.267 

 
Voorzieningen 
 

4.155.618 4.345.593 1.495.046 65.337 6.940.828 

 
2.2.1 Uitsplitsing    

  

  
Stand per 
1-1-2015 

Dotaties Onttrekkingen 
 

Vrijval Stand per 
 31-12-2015 

 Spaarverlof 618.765 38.950 114.563 35.204 507.948 

 Jubilea 1.054.962 187.365 - 3.529 1.238.798 

 Reorganisatie 177.453 - 150.849 26.604 - 
 Langdurig zieken - 965.437 - - 965.437 
 Persoonlijk budget 179.069 409.138 130.414 - 457.793 
 WW-uitkeringen 34.359 626.726 12.500 - 648.585 

 
Personeels- 
Voorzieningen 

 
2.064.608 2.227.616 408.326 

 
65.337 

 
3.818.561 

 
 

 
   

  

 

Looptijd Korter dan  
1 jaar 

      Langer dan 1 jaar en     
korter dan 5 jaar 

Langer dan  
5 jaar 

 

 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 1.129.580 1.965.590  723.390  
2.2.3 Voorziening groot 

onderhoud 
2.570.597 551.670                    -  

 
Totaal 
 

3.700.177 2.517.261  723.390  
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De langlopende schulden betreffen grotendeels waarborgsommen voor schoolboeken met een 

looptijd van 4 jaar en een rentepercentage van nihil. Voor deze schulden zijn geen zekerheden 

gesteld. 

 
 

 

Kortlopende schulden 
 
 
2.4 Kortlopende schulden 

  

  31-12-2015 31-12-2014 

  EUR EUR 

2.4.3 Crediteuren 3.870.217 2.216.524 

2.4.4 OCW 545.721 635.078 

2.4.7 
 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

7.901.851 4.574.405 

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 1.313.680 1.536.104 

2.4.9 Overige kortlopende schulden 724.861 1.233.077 

2.4.10 Overlopende passiva 10.444.150 10.934.304 

 Kortlopende schulden 24.800.480 21.129.492 

    

    

 Uitsplitsing Overlopende Passiva:   

    

2.4.10.2 
 

Vooruitontvangen subsidies OCW 
geoormerkt 

54.972 255.955 

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies 1.102.482 752.454 

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen - 200.380 

2.4.10.5 Vakantiegeld en –dagen 3.807.250 3.822.711 

2.4.10.8 Overige 5.479.446 5.902.804 

 Overlopende passiva 10.444.150 10.934.304 

    

    

     Specificatie Overige overlopende passiva: 
 
 Vooruitontvangen overige subsidies  1.931.118 2.008.946 

 Vooruitontvangen overige baten 1.121.791 836.197 

 Nog te betalen kosten 2.043.661 2.655.422 

 
Overige 382.876 402.239 

2.4.10.8 Overige overlopende passiva 5.479.446 5.902.804 

    

 

Kortlopende schulden met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar bedragen € 405.000, 

gelijk aan 2014. 

 

De post Crediteuren is eind 2015 € 1.653.000 hoger dan eind 2014 als gevolg van de opname 

van geregistreerde maar nog niet goedgekeurde inkoopfacturen onder deze post in plaats van 

onder Overige passiva voor een bedrag van € 940.000 en door ontvangen facturen voor 

investeringen in uitvoering voor een bedrag van € 471.000. 

 

De schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen nemen t.o.v. eind 

2014 toe met € 3.328.000 door de betaling van de loonaangifte over november 2015 na 

balansdatum. 

 

 
 
 
 
2.3 Langlopende schulden    

  

  
Stand per 
1-1-2015 

Aangegane 
leningen 

Aflossingen Stand per  
31-12-2015 

Looptijd <5 jaar 

2.3.5 
 

Overige langlopende 
schulden 

72.438 9.150 23.337 58.251 58.251 

 Langlopende schulden 72.438 9.150 23.337 58.251 58.251 
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De daling van de Overige kortlopende schulden (2.4.9) en van de Overige overlopende passiva 

(2.4.10.8) van samen € 931.000 is de tegenhanger van de hogere post Crediteuren eind 2015. 

  

Voor een verdere uitsplitsing van de “vooruit ontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt” 

wordt verwezen naar bijlage Model G. 
 

Financiële instrumenten 

Algemeen 

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitvoering gebruik van uiteenlopende financiële 

instrumenten. De financiële instrumenten omvatten onder meer vorderingen, geldmiddelen, 

crediteuren en overige kortlopende schulden. Deze financiële instrumenten stellen de stichting 

bloot aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te 

beheersen heeft de stichting een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures 

opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële 

markten en daarmee de financiële prestaties van de organisatie te beperken. 

De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) om risico’s 

te beheersen. 

Kredietrisico  

De vorderingen uit hoofde van (handels)debiteuren staan uit bij een beperkt aantal afnemers. 

Het kredietrisico op deze vorderingen wordt als zeer gering ingeschat. 

Voor oudere vorderingen op de ouders van leerlingen is een voorziening opgenomen. Met 
inbegrip van deze voorziening is het kredietrisico op deze vorderingen laag. 

Renterisico 

Er staan geen leningen uit en er worden vrijwel uitsluitend rentebaten behaald. Het renterisico 
is daardoor niet aanwezig. 

Liquiditeitsrisico 

De stichting loopt geen significante liquiditeitsrisico’s gezien de aanwezigheid van voldoende 
liquiditeiten om te voldoen aan lopende verplichtingen. 

Reële waarde  

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder 

kasmiddelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde 

daarvan.  

 

De reële waarde van de langlopende schulden kan als volgt worden weergegeven: 

 Boekwaarde 
2015 

Marktwaarde 
2015 

Boekwaarde 
2014 

Marktwaarde 
2014 

 EUR EUR EUR EUR 
     

Langlopende schulden     
Overige langlopende 
schulden 

58.251 60.209 72.438 74.399 

     

 
    

Totaal 58.251 60.209 72.438 74.399 
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De reële waarde is de contante waarde van toekomstige kasstromen gebaseerd op een rente 

die per balansdatum zou gelden voor gelijksoortige leningen. Het gemiddelde percentage voor 

de schulden is 0,83% (2014: 0,67%).  

 
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

 

Voorwaardelijke verplichtingen 

 

Er zijn geen voorwaardelijke verplichtingen. 

 

 

(Meerjarige) financiële verplichtingen 
 
 Tot 1 jaar Langer dan 1 jaar en  

korter dan 5 jaar 
Langer dan 5 jaar 

 EUR EUR EUR 

Schoonmaakcontracten 1.239.000 158.000 - 

Huur- en leasecontracten 940.000 3.688.000 1.296.000 

Reken- en netwerkdiensten 867.000 - - 

Energiecontracten 1.473.000 3.235.000 - 

Beheer en onderhoudscontracten scholen 1.285.000 2.000.000 - 

Leermiddelen 1.961.000 - - 

Contracten m.b.t. overige diensten 832.000 594.000  

Overige 1.588.000 158.000 - 

    

Totaal 10.185.000 9.833.000 1.296.000 

           
 
 

Overige verplichtingen 

 

Er zijn geen overige verplichtingen. 
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 

 

 

Overheidsbijdragen 

 

 

De rijksbijdrage OCW betreft de reguliere personele en materiële exploitatievergoedingen 

gebaseerd op normbedragen en aantallen ingeschreven leerlingen. De leerling tellingen geven 

het volgende beeld: 

 

 

 

 

 

 

 

De rijksbijdragen OCW nemen, ondanks de daling van de leerlingaantallen ten opzichte van 

2014, toe door stijging van de basistarieven van de bekostiging onder andere verband 

houdend met het loonruimteakkoord van juli 2015 en met de doordecentralisatie van het 

buitenonderhoud in het PO. 

 

De post overige subsidies OCW (3.1.2) is € 1.037.000 hoger ten opzichte van de begroting 

door vrijval van een oude subsidie uit 2010 van € 363.000 en extra subsidies voor 

prestatiebox, nieuwkomers en lerarenbeurs van € 674.000.  

 

De inkomensoverdrachten (3.1.3) zijn € 1.038.000 hoger dan vorig jaar door een hoger aantal 

leerlingen, ingeschreven bij de ASG maar les krijgend op het Taalcentrum, en de daarmee 

verband houdende extra gelden voor nieuwkomers. 

 

 

3.1 Rijksbijdragen    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 132.197.877 131.137.112 128.057.787 

3.1.2 Overige subsidies OCW 10.296.301 9.259.249 9.858.831 

3.1.3 Af: inkomensoverdrachten 4.106.022 3.598.285 3.068.087 

3.1.4 
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen 
SWV 4.453.652 

 
4.081.289 1.748.638 

 Rijksbijdragen 142.841.808 148.075.935 136.597.169 

     

     

 Uitsplitsing:    

     

3.1.3.2 Affiliaties 4.106.022 3.598.285 3.068.087 

 Inkomensoverdrachten 4.106.022 3.598.285 3.068.087 

     

     

     
3.2 
 

Overige overheidsbijdragen en –
subsidies  

 
 

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.694.521 2.006.582 2.313.129 

 
Overige overheidsbijdragen en –
subsidies 2.694.521 2.006.582 2.313.129 

     

  01-10-2015 01-10-2014 01-10-2013 

  
 

 
  Primair onderwijs 11.397 11.653 11.950 

 
Voortgezet onderwijs 10.090 10.156 10.116 

 Totaal 21.487 21.809 22.066 
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De rijksbijdragen SWV (3.1.4) betreffen de rijksbijdragen die het samenwerkingsverband 

Passend onderwijs heeft ontvangen en doorbetaald aan de ASG vanaf de startdatum van dit 

samenwerkingsverband per 1 augustus 2014. Deze baten werden voor 1 augustus 2014 

verantwoord onder de post 3.5.2 Detachering personeel (zie hierna). De toename van € 

2.705.000 kan grotendeels worden verklaard door de langere periode waarop deze betrekking 

hebben: in 2014 5 maanden, in 2015 een geheel jaar. 

 

 

Andere baten 

 

 

De rijksbijdragen ontvangen van Passend onderwijs (voorheen SGA en SLA) worden vanaf 1 

augustus 2014 verantwoord onder de post 3.1.4 Rijksbijdragen SWV. Deze 

rubriceringswijziging verklaart grotendeels de daling van de baten voor detachering van 

personeel (3.5.2).  

 

De overige baten (3.5.6) bestaan grotendeels uit ouderbijdragen (€ 1.700.000) en overige 

opbrengsten (€ 900.000, dit betreffen opbrengsten, die niet passen binnen de andere 

categorieën). 

Deze baten zijn € 1.037.000 hoger dan begroot. Dit verschil komt met name voor bij het PO 

en betreffen incidentele baten zoals een vrijval van een oude schuld, extra bijdragen voor de 

fee van de internationale school en een eenmalige verzekeringsbate. Daarnaast zijn de baten 

bij de ASG Academie hoger dan begroot waardoor ook de (overige) lasten hoger uitvallen. 
     
 

 

 

3.5 Overige baten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

 
3.5.1 Verhuur 583.394 309.107 550.723 

3.5.2 Detachering personeel 1.265.889 1.154.272 3.048.099 

3.5.4 Sponsoring 9.889 - 27.253 

3.5.5 Ouderbijdragen 1.379.718 1.403.235 1.346.905 

3.5.6 Overige 3.015.865 1.979.012 3.338.962 

 Overige baten 6.254.755 4.845.626 8.311.942 
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Lasten 
 
4.1 Personeelslasten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

4.1.1 Lonen en salarissen 115.500.291 114.901.445 113.916.649 

4.1.2 Overige personele lasten 7.353.344 3.497.346 4.886.183 

4.1.3 Af: uitkeringen 794.806 116.183 830.928 

 Personeelslasten 122.058.829 118.282.608 117.971.904 

     

 Uitsplitsing:    

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 90.989.874 90.532.402 88.015.587 

4.1.1.2 Sociale lasten 11.405.362 11.345.276 11.377.896 

4.1.1.2 Premies Participatiefonds 1.555.902 1.532.186 1.365.924 

4.1.1.2. Premies Vervangingsfonds 72.482 71.382 75.437 

4.1.1.3 Pensioenpremies 11.476.671 11.420.199 13.081.805 

 Lonen en salarissen 115.500.291 114.901.445 113.916.649 

     
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 2.227.616 257.595 96.114 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 1.509.071 622.958 1.042.238 

4.1.2.3 Overig 3.616.657 2.616.793 3.747.831 

 Overige personele lasten 7.353.344 3.497.346 4.886.183 

     

 
 

   

Het gemiddeld aantal medewerkers uitgedrukt in Fte’s is ten opzichte van 2014 toegenomen 

met 5:  
 
 Gemiddeld 2015 

 
Gemiddeld 2014 Mutatie 

 
PO 851  860  -9 

VO 937  925  +12 

Entrada 61  59  +2 

Totaal 1.849  1.844  +5 

 

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland. 

 

De PO-formatie neemt af in lijn met het lagere leerlingaantal en door vertrokken medewerkers 

als gevolg van het sociaal plan. 

De VO-formatie neemt toe door de stijging van het leerlingaantal per 1 oktober 2014 wat 

doorwerkt in het kalender jaar 2015. 

De stijging van de formatie bij Entrada heeft verband met de overstap van enkele 

medewerkers van het VO naar de ASG Academie voor de bemensing van de in 2015 

opgestarte Professional development programma’s. 

   

De brutolonen en salarissen zijn gestegen ten opzichte van 2014 met € 2.974.000.Voor het 

grootste deel wordt deze stijging veroorzaakt door loonsverhogingen volgens de sectorcao’s en 

door reguliere loonstijgingen a.g.v. schaal trede verhogingen. 

De lasten voor pensioenpremies dalen door lagere afdrachtspercentages in 2015. 

 
Pensioenen  

Op grond van de Nederlandse pensioenwet worden de Nederlandse regelingen primair volgens 

een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” in deze jaarrekening verwerkt. In 

deze benadering wordt de verplichting voortvloeiende uit een door de rechtspersoon gedane 

pensioentoezegging gebaseerd op de financieringsafspraken zoals vastgelegd in de 

uitvoeringsovereenkomst tussen ASG en pensioenuitvoerder.  

ASG heeft de verplichtingen inzake de pensioenrechten van haar personeel ondergebracht bij 

stichting Pensioenfonds ABP. Wij betalen hiervoor premies, waarvan de 2/3-deel door de 

werkgever wordt betaald en de 1/3-deel door de werknemer.  
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De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van 

het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 

verplichtingen) dit toelaat. Pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruikmaken van de 

zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’.  

 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. De 

beleidsdekkingsgraad eind 2015 wordt berekend door alle dekkingsgraden van 2015 bij elkaar 

optellen en te delen door 12. Deze beleidsdekkingsgraad komt eind 2015 uit op 98,7%. Eind 

januari 2016 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 98,2%. Om de pensioenen (gedeeltelijk) te 

kunnen indexeren, moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. Het pensioenfonds 

heeft in januari 2016 besloten een premieverhoging van 1 % door te voeren.  

Wij hebben geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 

tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Wij 

hebben daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord 

 

De overige personele lasten zijn hoger dan begroot en dan 2014 door meer inhuur personeel 

(voor ziektevervanging en tijdelijke opvulling van vacatures zowel voor directiefuncties als 

voor onderwijzend personeel) en door hogere dotaties personele voorzieningen verband 

houdend met de vorming van nieuwe voorzieningen voor kosten van langdurig zieken en van 

WW-uitkeringen ex-personeel (zie hiervoor onder Voorzieningen). 

 

De uitkeringen betreffen hoofdzakelijk ontvangsten van het UWV voor WAO/WIA-uitkeringen 

en uitkeringen inzake zwangerschapsverloven. 

 

 
4.2 Afschrijvingen    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

4.2.2 Materiële vaste activa 3.711.755 3.441.464 3.666.843 

 Afschrijvingen 3.711.755 3.441.464 3.666.843 

     

 

De afschrijvingslasten zijn hoger dan begroot voor een bedrag van € 271.000 door afboeking 

van oude niet meer in gebruik zijnde activa bij het PO en door het niet ontvangen van een 

begrote bijdrage van de gemeente Almere in de afschrijvingslasten van een renovatie van een 

schoolgebouw binnen het VO. 

 

 
4.3 Huisvestingslasten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

4.3.1 Huur 1.655.284 1.522.564 1.773.502 

4.3.3 Onderhoud 1.608.564 2.450.138 1.292.259 

4.3.4 Energie en water 1.863.100 2.090.390 1.859.541 

4.3.5 Schoonmaakkosten 2.651.737 2.678.928 2.635.984 

4.3.6 Heffingen 317.424 280.700 287.618 
4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 2.117.977 1.067.500 1.777.410 

4.3.8 Overige 236.195 231.120 224.295 

 Huisvestingslasten 10.450.281 10.321.340 9.850.609 

     

 

De kosten voor onderhoud en de dotatie aan onderhoudsvoorzieningen zijn tezamen € 657.000 

hoger dan in 2014 door de doordecentralisatie van het buitenonderhoud in het PO. Zowel de 

baten (zie 3.1.1) als de lasten zijn daardoor toegenomen ten opzichte van 2014. 
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4.4 Overige lasten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

4.4.1 Administratie en beheerslasten 6.714.745 6.344.441 6.378.110 

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 6.219.624 6.075.798 6.429.549 

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 20.182 13.800 32.882 

4.4.4 Overige 2.733.464 3.677.811 3.290.488 

 Overige lasten 15.688.015 16.111.850 16.131.029 

 

De overige lasten (4.4.4) zijn € 945.000 lager dan begroot door het niet benutten van de in de 

begroting opgenomen buffer voor calamiteiten van € 850.000. 

Ten opzichte van 2014 zijn deze lasten € 557.000 lager. De verklaringen hiervoor zijn lagere 

lasten binnen het PO en voor Innovatie en ontwikkeling. Daarnaast zijn de lasten lager door 

een andere rubriceringswijze van de kosten van het kerstgeschenk aan het personeel.  
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Financieel en buitengewoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Financiële baten en lasten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

5.1 Rentebaten 176.994 187.100 226.329 

5.5 Rentelasten (-/-) - - - 

     

 Financiële baten en lasten 176.994 187.100 226.329 
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Accountantshonoraria 

 

De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de stichting, 

haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals 

bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. 

 KPMG 
Accountants 

N.V. 

Overig  
KPMG-  

netwerk 

Totaal  
KPMG 

 2015 2015 2015 

 EUR EUR EUR 

    

Onderzoek van de jaarrekening 50.215  - 50.215 

Andere controleopdrachten  22.990 - 22.990 

Adviesdiensten op fiscaal terrein - - - 

Andere niet-controlediensten - - - 

 
   

 73.205 - 73.205 

 
   

    

 2014 2014 2014 

 EUR EUR EUR 

    

Onderzoek van de jaarrekening 89.275 - 89.275 

Andere controleopdrachten 7.995    - 7.995 

Adviesdiensten op fiscaal terrein - - - 

Andere niet-controlediensten - - - 

 
   

 97.270 - 97.270 

 
   

 

In 2014 was Ernst & Young Accountants de accountant van de stichting. 
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Enkelvoudige Balans Stichting Entrada 

(na resultaatbestemming) 

 

 
1 Activa     

  31-12-2015  31-12-2014  

  EUR  EUR  

 
 
Vaste Activa  

 
 

 

      

1.2 Materiële vaste activa 306.190  173.407  

      

 Totaal vaste activa  306.190  173.407 

 
 
  

 
 

 

 Vlottende activa     

 
1.5 Vorderingen 

 
175.900 

  
332.985 

 

 
1.7 Liquide middelen 

 
82.493 

  
59.004 

 

      

 Totaal vlottende activa  258.393  391.989 

      

  
Totaal activa 

  
564.583 

  
565.396 

      

 
2 Passiva  

 
 

 

 

2.1 Eigen Vermogen -278.147 

 

1.032 

 

 
2.2 Voorzieningen 

 
79.213 

  
35.546 

 

 
2.4 Kortlopende schulden 

 
763.517 

  
  528.818 

 

      

 
 
Totaal passiva 

 
 

 
564.583 

 
 

 
565.396 
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Enkelvoudige staat van Baten en Lasten Stichting Entrada 

 

 Baten    
  2015 Begroot 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

 
3.5 Overige baten 5.806.910 5.563.500 5.627.343 
     
 Totaal baten 5.806.910 5.563.500 5.627.343 

     
 
 Lasten    
 
4.1 Personeelslasten 4.711.130 4.695.700 4.638.924 

 
4.2 Afschrijvingen 62.441 38.000 40.195 
 
4.3 Huisvestingslasten 247.782 243.600 222.565 
 
4.4 Overige lasten 

 
1.065.139 638.900 

 
813.289 

     
 Totaal lasten 6.086.492 5.616.200 5.714.973 

     
     
 Saldo baten en lasten -279.582 -52.700 -87.630 

     
     
5 Financiële baten en lasten 403 0 1.841 
  

    
 Resultaat -279.179 -52.700 -85.789 
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Algemeen 

 

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2015 van Stichting Entrada.  

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige staat van baten en lasten 

hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 

balans en staat van baten en lasten. 

 

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling  

 

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk 

aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans 

 

Vaste activa 

 

 
 
 

 

 

           

1.2 
Materiële vaste 
activa   

       

 

 Aanschaf 

Prijs 

1-1-2015 

Afschrijving 

Cumulatief 

1-1-2015 

Boekwaarde  

 

1-1-2015 

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Aanschaf 

Prijs 

31-12-2015 

Afschrijving  

cumulatief 

31-12-2015 

Boekwaarde  

 

31-12-2015 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 

310.449 137.042 173.407 137.532 - 62.441 447.981 199.483 248.498 

1.2.4 In uitvoering en 
vooruitbetalingen 

- - - 57.692 - - 57.692 - 57.692 

 

 

         

 Materiële vaste 

activa 

310.449 137.042 173.407 195.224 - 62.441 505.673 199.483 306.190 
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Vorderingen 

 
 

 
1.5 Vorderingen   
  31-12-2015 31-12-2014 
  EUR EUR 

1.5.1 Debiteuren 14.448 14.247 

1.5.3 Groepsmaatschappijen - 203.795 

1.5.7 Overige vorderingen - 6.975 

1.5.8 Overlopende activa 161.452 107.968 

 Vorderingen 175.900 332.985 

    

 Uitsplitsing:   

    

1.5.7.1 Personeel - 6.975 

1.5.7.2 Overige - - 

 Overige vorderingen - 6.975 

    

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 145.190 107.968 

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten - - 

1.5.8.3 Overige overlopende activa 16.262 - 

 Overlopende activa 161.452 107.968 

    

 
 
 
 
 

Liquide middelen 

 

 
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

      
1.7 Liquide middelen     
  31-12-2015  31-12-2014  
  EUR  EUR  

1.7.1 Kasmiddelen 386  827  
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 82.107  58.177  

 
      

 Liquide middelen 82.493  59.004  
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Eigen vermogen 

 
2.1 Eigen Vermogen     

  
Stand per  
1-1-2015 

Resultaat 
 

Overige 
mutaties 

Stand per  
31-12-2015 

  EUR EUR EUR EUR 

2.1.1 Algemene reserve 1.032 -279.179 - -278.147 

 Eigen vermogen 1.032 -279.179 - -278.147 

      

 

Aansluiting eigen vermogen en resultaat volgens geconsolideerde jaarrekening met 

het eigen vermogen en resultaat volgens enkelvoudige jaarrekening 

 
 2015 2014 

 EUR EUR 

   

Eigen vermogen volgens enkelvoudige balans -278.147 1.032 

 Eigen vermogen ASG  9.385.278 8.877.208 

 Eigen vermogen SNW 44.879 203.444 

 Eigen vermogen ABVO 7.768.674 7.734.922 

 
  

Eigen vermogen volgens geconsolideerde balans 16.875.804 16.816.606 

 
  

   

Nettoresultaat volgens enkelvoudige staat van baten en lasten -279.179 -85.789 

 Resultaat ASG 463.188 -1.217.501 

 Resultaat SNW -158.565 256.762 

 Resultaat ABVO 33.754 874.712 

 
  

Nettoresultaat volgens geconsolideerde staat van baten en lasten 59.198 -171.816 

 
  

 
 

Voorzieningen en langlopende schulden 

 

 

 

2.2 Voorzieningen      

  
Stand per 
1-1-2015 

Dotaties Onttrekkingen 
 

Vrijval Stand per 
 31-12-2015 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 35.546 51.732 8.065 - 79.213 

 
Voorzieningen 
 

35.546 51.732 8.065 - 79.213 
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2.2.1 Uitsplitsing    

  

  
Stand per 
1-1-2015 

Dotaties Onttrekkingen 
 

Vrijval Stand per 
 31-12-2015 

 Jubilea 34.104 - - 3.529 30.575 

 Persoonlijk budget 1.442 8.000 4.536 - 4.906 
 WW-uitkeringen - 43.732 - - 43.732 

 
Personeels-
Voorzieningen 

 
35.546 51.732 4.536 

 
3.529 

 
79.213 
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Kortlopende schulden 
 
 
2.4 Kortlopende schulden 

  

  31-12-2015 31-12-2014 

  EUR EUR 

2.4.3 Crediteuren 147.909 78.710 

2.4.5 Groepsmaatschappijen 136.664 - 

2.4.7 
 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

218.120 185.433 

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 57.897 64.062 

2.4.9 Overige kortlopende schulden - 60 

2.4.10 Overlopende passiva 202.927 200.553 

 Kortlopende schulden 763.517 528.818 

    

    

 Uitsplitsing Overlopende Passiva:   

    

2.4.10.5 Vakantiegeld en –dagen 142.361 137.859 

2.4.10.8 Overige 60.566 62.694 

 Overlopende passiva 202.927 200.553 

    

 

 

 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

 

Voorwaardelijke verplichtingen 

 

Er zijn geen voorwaardelijke verplichtingen. 

 

 

(Meerjarige) financiële verplichtingen 
 
 Tot 1 jaar Langer dan 1 jaar en  

korter dan 5 jaar 
Langer dan 5 jaar 

 EUR EUR EUR 

Huur- en leasecontracten 280.000 1.119.000 909.000 

Reken- en netwerkdiensten 80.000 - - 

Overige 61.000 - - 

    

Totaal 421.000 1.119.000 909.000 

           
 
 

Overige verplichtingen 

 

Er zijn geen overige verplichtingen. 
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Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 

 

 

 

Baten 

 

 

Lasten 
 
4.1 Personeelslasten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

4.1.1 Lonen en salarissen 4.501.236 4.572.700 4.455.640 

4.1.2 Overige personele lasten 209.894 123.000 183.284 

4.1.3 Af: uitkeringen - - - 

 Personeelslasten 4.711.130 4.695.700 4.638.924 

     

 Uitsplitsing:    

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 3.617.403 3.674.835 3.521.453 

4.1.1.2 Sociale lasten 399.174 405.511 392.874 

4.1.1.3 Pensioenpremies 484.659 492.354 541.313 

 Lonen en salarissen 4.501.236 4.572.700 4.455.640 

     
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 51.732 - 2.872 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 7.356 - 11.397 

4.1.2.3 Overig 150.806 123.000 169.015 

 Overige personele lasten 209.894 123.000 183.284 

     

 
 

   

Het aantal medewerkers uitgedrukt in Fte’s is ten opzichte van eind 2014 toegenomen met 4:  
 
 31 dec.2015 

 
31 dec.2014 Mutatie 

Entrada 63  59  +4 

Totaal 63  59  +4 

 

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.5 Overige baten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

 
3.5.1 Verhuur 68.327 50.000 58.936 

3.5.2 Detachering personeel 197.341 145.600 174.382 

3.5.6 Overige 5.541.242 5.367.900 5.394.025 

 Overige baten 5.806.910 5.563.500 5.627.343 
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4.2 Afschrijvingen    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

4.2.2 Materiële vaste activa 62.441 38.000 40.195 

 Afschrijvingen 62.441 38.000 40.195 

     

 

 

 
4.3 Huisvestingslasten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

4.3.1 Huur 174.883 180.500 160.210 

4.3.3 Onderhoud 1.125 4.000 2.295 

4.3.4 Energie en water 31.242 10.500 19.759 

4.3.5 Schoonmaakkosten 22.906 33.000 29.202 

4.3.6 Heffingen 10.342 8.000 4.338 

4.3.8 Overige 7.284 7.600 6.761 

 Huisvestingslasten 247.782 243.600 222.565 

     

 

 
 
 

4.4 Overige lasten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

4.4.1 Administratie en beheerslasten 1.025.634 586.400 706.833 

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.163 2.500 2.318 

4.4.4 Overige 38.342 50.000 104.138 

 Overige lasten 1.065.139 638.900 813.289 

 
De administratie en beheerlasten nemen ten opzichte van de begroting en van 2014 toe door meer inhuur 
derden (€ 176.000, o.a. voor huisvesting en financiën en control) en door de opstart van Professional 
development programma’s vanuit de ASG Academie (€ 155.000). 
 
De lagere overige lasten ten opzichte van 2014 kunnen worden verklaard door eenmalige makelaarskosten 
van € 58.000 in 2014 voor het zoeken naar een geschikte huurlocatie en begeleiding in het afsluiten van het 

huurcontract voor het bedrijfsbureau.  
 
 

Financieel en buitengewoon 

 

 

 

 

 

 

5 Financiële baten en lasten    

  Rekening Begroting Rekening 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR 

5.1 Rentebaten 403 - 1.841 

5.5 Rentelasten (-/-) - - - 

     

 Financiële baten en lasten 403 - 1.841 
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Verbonden partijen 

 
Stichting Stichting  

 ABO ASG 
 

Juridische vorm 2015 Stichting Stichting 
 

Statutaire zetel Almere Almere 
 

Code activiteit 1  1 
 

Eigen vermogen 31-12-2015 € 7.768.674 € 9.340.398 
 

Resultaat 2015 € 33.754 € 463.188 
 

Art 2:403 BW (ja/nee) Nee Nee 
 

Deelname  Nee Nee 
 

Consolidatie (ja/nee) Ja  Ja  
 

 

 
Stichting Stichting 

 Nieuwe Wijken SLA VO 

Juridische vorm 2015 Stichting Stichting 

Statutaire zetel Almere Almere 

Code activiteit 1 4 

Eigen vermogen 31-12-2015 € 44.879 € 1.351.317 

Resultaat 2015 € - 158.565 € -382.554 

Art 2:403 BW (ja/nee) Nee Nee 

Deelname  Nee Nee 

Consolidatie (ja/nee) Ja Nee  

 

 
Stichting Stichting 

 Almere Speciaal Taalcentrum 

Juridische vorm 2015 Stichting Stichting 

Statutaire zetel Almere Almere 

Code activiteit 1  1  

Eigen vermogen 31-12-2015 € 1.273.913 € 1.335.333 

Resultaat 2015 € 482.746 € 62.661 

Art 2:403 BW (ja/nee) Nee Nee 

Deelname  Nee Nee 

Consolidatie (ja/nee) Nee  Nee  

 

 
Stichting Stichting 

 SLA PO       Gewoon Anders 

Juridische vorm 2015 Stichting Stichting 

Statutaire zetel Almere Almere 

Code activiteit 4  4  

Eigen vermogen 31-12-2015 € 2.108.365 €0 

Resultaat 2015 € 1.266.616 € 308.906 

Art 2:403 BW (ja/nee) Nee Nee 

Deelname  Nee Nee 

Consolidatie (ja/nee) Nee  Nee  

 

De stichting IKC+ is als verbonden partij niet in het bovenstaande overzicht opgenomen omdat de stichting in 
2015 nog geen financiële transacties heeft afgesloten. 

De bestuurders en toezichthouders zijn niet opgenomen omdat met hen alleen zakelijke transacties zijn 
afgesloten in 2015; zie daarvoor pagina 39.  
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Transacties met verbonden partijen  

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting en een 

natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de stichting. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de 

stichting en haar deelnemingen, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities.  

Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een 

bedrag in rekening is gebracht. 

 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Alle 

transacties met verbonden partijen zijn in het verslagjaar 2015 onder normale marktvoorwaarden aangegaan.  
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Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen  (WNT) 
  

Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders 

 

Naam 

orgaan of 

instelling  

Naam Functie Dienst 

betrekki

ng 

Taak 

omvang 

(Fte) 

Beloning 

 

Belastbare 

vaste en 

variabele 

onkosten-

vergoeding 

 

Werkgeversdeel 

van voorzieningen 

ten behoeve van 

beloningen 

betaalbaar op 

termijn 

Totaal Beloning Herrekend WNT- 

maximum   

Motivering 

overschrij- 

ding norm 

(indien van 

toepassing) 

 

Leidinggevende Topfunctionarissen 

ASG 

Bestuur 

I.W. Verheggen Lid College van 

Bestuur 

Ja 1,0 € 136.038 € 3.070 € 15.863 € 154.971 

 

€ 165.901 Nvt 

ASG 

Bestuur 

H. Griffioen Lid College van 

Bestuur 

Ja 1,0 € 130.908 € 3.412 € 15.718 € 150.038 € 165.901 Nvt 

 

Toezichthoudende Topfunctionarissen 

Entrada C.P.M. Schilte Voorzitter RvT Nee - € 10.000 - - € 10.000 € 24.885 Nvt 

Entrada M.E.V. Schippers Vicevoorzitter RvT Nee - € 8.000 - - € 8.000 € 16.590 Nvt 

Entrada R. Hatzmann Lid van RvT Nee - € 6.700 - - € 6.700 € 16.590 Nvt 

Entrada W.H. Reedijk Lid van RvT Nee - € 6.700 - - € 6.700 € 16.590 Nvt 

Entrada J.C. Roelofs Lid van RvT Nee - € 6.700 - - € 6.700 € 16.590 Nvt 

Entrada N.W.J. Lopes 

Cardozo 

Lid van RvT Nee - € 6.700 - - € 6.700 € 16.590 Nvt 

Entrada D. Lodewijk Lid van RvT Nee - € 6.700 - - € 6.700 € 16.590 Nvt 
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Model G Verantwoording subsidies   

          

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule       

 Omschrijving Toewijzing Kenmerk Toewijzing datum Prestatie afgerond    

    Ja/ Nee    

 Lerarenbeurs 2014 ABVO VO 646359 22-09-2014 J    

 Zij-instroom 2015 SABO VO 705869-1 21-07-2015 N    

 Lerarenbeurs 2015 SABO VO 683470-1 21-08-2015 N    

 Leertraject ABVO 501625-1 21-01-2013 N    

 Lerarenbeurs 2014 ASG PO diverse 21-07-2014 J    

 Versterking samenwerking lerarenopleidingen PO MUO/2013/45216U 18-12-2013 N    

 Lerarenbeurs 2015 ASG PO diverse 21-07-2015 N    

 Versterking samenwerking opleidingsscholen ASG VO MUO/2013/45748 28-11-2013 N    

 Lerarenbeurs 2014 ASG VO Diverse 21-07-2014 J    

 Lerarenbeurs 2015 ASG VO Diverse 21-07-2015 N    

 Zomerschool 2015 ASG VO MUO/2015/9512 24-04-2015 J    

        

G2 Subsidies met verrekeningsclausule       

 Omschrijving Toewijzing Kenmerk Toewijzing datum Prestatie afgerond    

    Ja/ Nee    

 - - - -    

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar        

 Omschrijving Toewijzing Kenmerk Toewijzing datum Prestatie afgerond      

    Ja/ Nee      

 - - - -      

          

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar         

 Omschrijving Toewijzing Kenmerk Toewijzing datum Prestatie afgerond 
                   Ja/ Nee    

 - - - -      
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Segmentatie: Naar soort onderwijs 

 

 
Baten 

   
  Bestuur VO PO 

  EUR EUR EUR 

  
   3.1 Rijksbijdragen - 80.714.700 62.127.108 

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies 1.050.000 719.292 925.229 

3.5 Overige baten 318.015 3.479.886 2.456.854 

  
   

 
Totaal baten 

1.368.015 84.913.878 65.509.191 

   
  

   
 

Lasten 

   4.1 Personeelslasten 5.379.428 65.670.050 51.009.351 

4.2 Afschrijvingen 107.247 1.807.191 1.797.317 

4.3 Huisvestingslasten 330.575 5.532.556 4.587.150 

4.4 Overige lasten 2.145.186 8.955.427 4.587.402 

  
   

 

Totaal lasten 7.962.436 81.965.224 61.981.220 

 
   

  
   

  
   

 
Saldo baten en lasten -6.594.421 2.948.654 3.527.971 

  
   

  
   5 Financiële baten en lasten 172.937 4.057 - 

  
   

 
Resultaat -6.421.484 2.952.711 3.527.971 

      
In bovenstaand geconsolideerd overzicht is conform de geldende regelgeving geabstraheerd van de baten en 
lasten uit hoofde van interne dienstverlening. Hierdoor ontstaan afwijkingen met de resultaten per segment 

zoals opgenomen in de interne (niet geconsolideerde) rapportages. Indien wel rekening zou worden gehouden 
met de baten en lasten en lasten van interne dienstverlening leidt dit tot de volgende uitkomsten per segment. 
 
Bestuur: €   16.054 (positief) 
VO:  €   364.120 (positief) 
PO:  €   320.976 (negatief) 
Totaal:  €   59.198 (positief) 
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Segmentatie: Balans per stichting 

 

  ASG* Entrada ABVO 

 

Gebouwen en terreinen 5.729.630 - 2.847.879 

 

Inventaris en apparatuur 5.181.050 248.498 882.925 

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.457.418 - - 

 

In uitvoering en vooruitbetalingen 334.781 57.692 229.981 

1.2 Materiele vaste activa 12.702.879 306.190 3.960.785 

     

 

Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen 285.879 - 68 

1.4 Voorraden 285.879 - 68 

     

 

Debiteuren 298.793 14.448 26.515 

 

OCW/LNV 6.074.344 - 1.786.579 

 

Studenten/deelnemers/cursisten 188.079 - 14.516 

 

Overige overheden 174.744 - - 

 

Overige vorderingen 91.474 - - 

 

Overlopende activa 1.818.299 161.452 890.611 

 

Af: voorzieningen wegens oninbaarheid -105.224 - -12.967 

1.5 Vorderingen 8.540.509 175.900 2.705.254 

     

 

Kasmiddelen 13.861 386 21.375 

 

Tegoeden op bank- en girorekeningen 11.841.141 82.107 8.039.029 

1.7 Liquide middelen 11.855.002 82.493 8.060.404 

 

Totaal activa 33.384.269 564.583 14.726.511 

     

 

Algemene reserve 9.385.277 -278.147 7.768.674 

 

Eerste waardering activa –PO - - - 

 

Herwaarderingsreserve HP - - - 

2.1 Eigen vermogen 9.385.277 -278.147 7.768.674 

     

 

Personeelsvoorzieningen 2.837.791 79.213 901.557 

 

Overige voorzieningen 2.885.271 - 236.996 

2.2 Voorzieningen 5.723.062 79.213 1.138.553 

     2.3 Langlopende schulden 58.251 - - 

     

 

Crediteuren 2.998.755 147.909 723.553 

 

OCW 545.721 - - 

 

Groepsmaatschappijen -1.225.544 136.664 1.088.880 

 

Schulden ter zake van pensioenen 982.114 57.897 273.669 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.909.537 218.120 1.774.194 

 

Overige kortlopende schulden 523.954 - 200.907 

 

Overlopende passiva 8.483.142 202.927 1.758.081 

2.4 Kortlopende schulden 18.217.679 763.517 5.819.284 

 

Totaal passiva 33.384.269 564.583 14.726.511 

 
*Waarin opgenomen Stichting Nieuwe Wijken 
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Segmentatie: Staat van baten en lasten per stichting 

 

  ASG* Entrada ABVO 

     

 

Rijksbijdragen OCW/LNV 103.767.023 - 28.430.854 

 

Overige subsidies OCW/LNV 8.074.086 - 2.222.215 

 

Af: inkomensoverdrachten -3.548.054 - -557.968 

 

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 4.238.309 - 215.343 

3.1 Rijksbijdragen 112.531.364 - 30.310.444 

     3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies 2.635.457 - 59.064 

     

 

Verhuur 410.081 68.327 104.986 

 

Detachering personeel 1.137.286 197.341 324.212 

 

Sponsoring 9.151 - 738 

 

Ouderbijdragen 866.017 - 513.701 

 

Overige 3.366.722 5.541.242 1.161.369 

3.5 Overige baten 5.789.257 5.806.910 2.105.006 

     

 

Lonen en salarissen 68.731.746 3.617.403 18.640.725 

 

Overige personele lasten 24.805.588 1.093.727 6.416.501 

 

Af: uitkeringen -684.816 - -109.990 

4.1 Personeelslasten 92.852.518 4.711.130 24.947.236 

     4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 3.065.403 62.441 583.911 

     

 

Huur 725.821 174.883 754.580 

 

Onderhoud 2.081.912 1.125 278.286 

 

Energie en water 1.534.084 31.242 297.774 

 

Schoonmaakkosten 2.147.005 22.906 481.826 

 

Heffingen 263.937 10.342 43.145 

 

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 1.019.218 - 346.000 

 

Overige 162.151 7.284 66.760 

4.3 Huisvestingslasten 7.934.128 247.782 2.268.371 

     

 

Administratie en beheerslasten 5.110.877 1.025.634 2.399.368 

 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.367.703 1.163 1.850.758 

 

Dotatie overige voorzieningen 20.182 - - 

 

Overige 7.474.281 38.342 394.070 

4.4 Overige lasten 16.973.043 1.065.139 4.644.196 

     

 

Rentebaten 173.637 403 2.954 

 

Rentelasten (-/-) - - 0 

5.5 Financiële baten en lasten 173.637 403 2.954 

     

 

Resultaat 304.623 -279.179 33.754 

 

*Waarin opgenomen Stichting Nieuwe Wijken
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Overige gegevens 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Stichting Entrada  

 

Verklaring over de jaarrekening 2015 

 
Ons oordeel 

 
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Entrada  (hierna: ASG) te Almere 

gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. 

 

Naar ons oordeel: 

 geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 

vermogen van ASG op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015 

in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 

Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en 

regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader 

van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1) de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015; 

2) de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2015; 

3) het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2015; en 

4) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van ASG, 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. 

 

Materialiteit 
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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Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 

getrouwheid van de jaarrekening als geheel bepaald op afgerond EUR 2,0 miljoen. De 

materialiteit is gebaseerd op de begrote totale baten 2015 (1,4%), hetgeen een 

gebruikelijke benchmark is voor onderwijsinstellingen. De materialiteit voor de financiële 

rechtmatigheid is bepaald op EUR 4,1 miljoen. Deze materialiteit is gebaseerd op 3% van 

begrote de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3. van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. In deze paragraaf van het 

Onderwijsaccountantsprotocol zijn tevens een aantal specifieke controle- en 

rapportagetoleranties opgenomen, die wij hebben toegepast. Wij houden ook rekening met 

afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 

jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met de Raad van Toezicht 

overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen 

boven de EUR 80.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen als die naar onze mening 

om kwalitatieve redenen relevant zijn.  

 

Reikwijdte van de groepscontrole 

ASG staat aan het hoofd van een groep van entiteiten (groepsonderdelen). De financiële 

informatie van de onderliggende entiteiten is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 

van ASG. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 

aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben 

wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de 

groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 

groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 

geselecteerd, waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of 

specifieke posten noodzakelijk was.  

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen Stichting 

Almeerse Scholengroep, Stichting voor Algemeen Bijzonder Onderwijs in Flevoland, Stichting 

voor Openbaar Primair Onderwijs Nieuw Wijken en Stichting IKC+. Bij deze onderdelen 

hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd.  

Door bovengenoemde werkzaamheden bij de groepsonderdelen, gecombineerd met 

aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-

informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een 

oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.  

 

De kernpunten van onze controle 
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel 

het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van 

onze controle hebben wij met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur 

gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken. 

 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in 

het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de 

individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordeel 

over deze kernpunten. 

 

Bepaling van de onderhoudsvoorziening kent aantal schattingselementen 

 

ASG is verantwoordelijk voor het onderhoud aan 50 schoolgebouwen. De kosten die direct 

verband houden met groot onderhoud worden verwerkt via een onderhoudsvoorziening. De 

kosten van regelmatig voorkomende onderhoudskosten worden niet verwerkt in de 

onderhoudsvoorziening maar rechtstreeks ten laste van de staat van baten en lasten 

gebracht. 
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In de waardering van de onderhoudsvoorziening (ad EUR 3,1 miljoen) zijn schattingen 

begrepen. De daarbij door ASG gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten zijn van 

significante invloed op de in de jaarrekening opgenomen onderhoudsvoorziening. De 

belangrijkste schattingselementen opgenomen in de bepaling van de onderhoudsvoorziening 

betreffen de hoogte van de onderhoudskosten per schoolgebouw en de periode die telkens 

tussen deze onderhoudsuitgaven verloopt. 

 

In onze controle hebben wij de door het management gehanteerde veronderstellingen en 

uitgangspunten als volgt getoetst op aanvaardbaarheid: 

 vastgesteld dat de schatting van de hoogte van de grootonderhoudskosten en de periode 

die telkens tussen deze onderhoudsuitgaven verloopt, aansluiten met het door het 

College van Bestuur vastgestelde meerjarige grootonderhoudsplan per schoolgebouw. Wij 

hebben de uitgangspunten en aannames in het meerjarige grootonderhoudsplan 

geëvalueerd op basis van ervaringscijfers en consistente toepassing; 

 vastgesteld dat de jaarlijkse dotaties aan de voorziening groot onderhoud aansluiten op 

de meerjarige grootonderhoudsplannen per schoolgebouw; 

 vastgesteld dat regelmatig voorkomende onderhoudskosten niet in de 

onderhoudsvoorziening zijn verwerkt door middel van het doornemen van de 

grootboekspecificatie op kleine uitgaven en het middels deelwaarneming controleren aan 

de hand van facturen; 

 vastgesteld dat de door ASG gemaakte grootonderhoudskosten in mindering zijn 

gebracht op de onderhoudsvoorziening  door het middels deelwaarneming controleren 

aan de hand van facturen. 

 

Daarnaast hebben we de toereikendheid van de toelichting met betrekking tot de 

onderhoudsvoorziening geëvalueerd. 

 

Op basis van de hierboven beschreven werkzaamheden vinden wij dat de 

schattingselementen in de onderhoudsvoorziening aanvaardbaar zijn en hebben wij 

vastgesteld dat de daarbij behorende toelichting toereikend is. 

 

De aanbestedingswet-en regelgeving en de naleving daarvan is complex 
 

De aanbestedingswet- en regelgeving is uitgebreid en complex. In het kader van onze 

controle op de financiële rechtmatigheid hebben wij derhalve bijzondere aandacht gegeven 

aan het vaststellen van de naleving van deze wet- en regelgeving. 

 

Wij hebben door middel van gevoerde gesprekken en inspectie van relevante documentatie 

de opzet van interne beheersingsmaatregelen van ASG die de toepassing van de 

aanbestedingswet- en regelgeving dienen te waarborgen in het kader van de controle van de 

jaarrekening op hoofdlijnen geëvalueerd. Daarbij zijn we onder meer nagegaan dat sprake is 

van een door ASG opgesteld inkoopbeleid dat ten grondslag ligt aan de daadwerkelijke 

bestedingen van ASG. ASG heeft na afloop van het boekjaar 2015 alle bestedingen groter 

dan EUR 50.000 over 2015 geanalyseerd op een juiste marktbenadering overeenkomstig de 

aanbestedingswet- en regelgeving. Daaruit is gebleken dat de Europese 

aanbestedingsregelgeving voor een niet-significant bedrag aan inkopen niet is nageleefd. Wij 

hebben deze aanpak geëvalueerd en op basis van deelwaarnemingen, aan de hand van 

onder meer inkoopcontracten, getoetst. Op basis van deze werkzaamheden delen wij de 

uitkomsten van ASG met betrekking tot de naleving van de aanbestedingsregelgeving. De 

bevindingen die wij hebben geconstateerd vallen binnen de hiervoor genoemde materialiteit 

zodat wij tot een goedkeurend oordeel kunnen komen met betrekking tot de financiële 

rechtmatigheid.  
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Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van 

Toezicht voor de jaarrekening 
 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven 

van de jaarrekening alsmede het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming 

met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

 

Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de 

in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze 

bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 

opgenomen bepalingen. 

 

In dit kader is het College van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het 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 fraude of fouten. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwegen of de 

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

van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs moet het College van Bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteits-veronderstelling, tenzij het College van Bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of 

als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het College van 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 ASG. 

 

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, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

 

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 fouten en fraude ontdekken. 

Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de controle van 

de jaarrekening verwijzen wij naar de bijlage bij de controleverklaring. 

 

Verklaring betreffende overige door wet-of regelgeving gestelde 

vereisten 
 
Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens 
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en 

de overige gegevens): 

 dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of 

het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3. Jaarverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld en of de door de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs vereiste overige gegevens zijn toegevoegd. 

 dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 

jaarrekening. 
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Benoeming 
Wij zijn op 21 september 2015 benoemd door de Raad van Toezicht als accountant van ASG 

en zijn met ingang van 2015 de externe accountant. 

 

Amstelveen, 28 juni 2016 

 

KPMG Accountants N.V. 

 

D. Legez 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/EZ 2015, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, 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 van de 

jaarrekening en de financiële rechtmatigheid 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 College van Bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het College van 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 dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten 

en balansmutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 
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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. 

 

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de Raad van Toezicht over 

alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze afhankelijkheid kunnen beïnvloeden en 

over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken 

die wij met de Raad van Toezicht hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in 

onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet-of regelgeving of in buitengewoon 

zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het 

maatschappelijk verkeer is. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Er hebben zich in de periode van het opmaken van de jaarrekening geen feiten voorgedaan die 

als “gebeurtenis na balansdatum” kwalificeren. 

 
 

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 
 

In de statuten van Stichting Entrada zijn geen specifieke bepalingen opgenomen omtrent de 

resultaatbestemming.  

Voorstel bestemming resultaat 2015 

 

De geconsolideerde jaarrekening 2015 sluit met een voordelig saldo van € 59.198. 

Voorgesteld wordt dit resultaat als volgt te bestemmen. 

 
Algemene reserve € 319.198  
Reserve 1e waardering activa-PO €-260.000  

  
 

Vooruitlopend op het besluit tot resultaatbestemming is deze reeds verwerkt in de 

jaarrekening. 

 
 
 

 Almere, 17 juni 2016     

     

     

Vastgesteld door:   Goedgekeurd door: 

College van Bestuur   Raad van Toezicht 

     

     

     

     

I.W.Verheggen   C.P.M. Schilte 

Voorzitter College van Bestuur  Voorzitter Raad van Toezicht  

  (namens de leden) 

   

   

   

   

H.Griffioen   

Lid College van Bestuur   


