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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per  31 december 2017

 

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 903.331            880.360            

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 568.567 507.903

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 334.764 372.457

903.331 880.360

1.1.3 Financiële vaste activa 275.882 328.624

1.1.3.7 Effecten 275.882 328.624

275.882 328.624

1.2.2 Vorderingen 324.073 318.675

1.2.2.2 Ministerie van OCW 223.804 210.507

1.2.2.3 Gemeenten 762 0

1.2.2.10 Overige vorderingen 6.343 45.357

1.2.2.15 Overlopende activa 93.164 62.811

324.073 318.675

1.2.4 Liquide middelen 2.081.002 1.810.419

1.2.4.2 Banken 2.081.002 1.810.419

2.081.002 1.810.419

Totaal  Activa 3.584.288 3.338.078

 31 december 2017  31 december 2016

€ €

Pagina 2



Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per  31 december 2017

 

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 2.457.793         2.264.065         

2.1.1.1 Algemene reserve 1.895.466 1.675.052

2.1.1.2 Bestemmingsreserves 562.327 589.013

2.457.793 2.264.065

2.2 Voorzieningen 709.140 585.157

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 35.750 36.071

2.2.2 Onderhoudsvoorzieningen 673.390 549.086

709.140 585.157

2.4 Kortlopende schulden 417.355 488.856

2.4.8 Crediteuren 46.192 93.590

2.4.4 Ministerie van OCW 43.052 22.357

2.4.9.1 Loonheffing en premies 131.103 125.902

2.4.10 Pensioenpremies 39.498 31.831

2.4.12 Overige kortlopende schulden 18.155 24.462

2.4.19 Overlopende passiva 139.355 190.714

417.355 488.856

Totaal  Passiva 3.584.288 3.338.078

 31 december 2017  31 december 2016

€ €
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

alsnog tonen Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017

alsnog tonen

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016 

In € In € In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 4.445.449 4.215.026 4.114.927

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 41.263 22.000 82.309

3.5 Overige baten 91.521 51.000 73.922

Totaal  Baten 4.578.233 4.288.026 4.271.158

4 Lasten

4.1 Personele lasten 3.466.426 3.384.953 3.323.660

4.2 Afschrijvingen 177.001 176.750 176.375

4.3 Huisvestingslasten 367.051 361.815 402.114

4.4 Overige instellingslasten 386.755 386.900 391.065

Totaal  Lasten 4.397.233 4.310.418 4.293.214

Saldo baten en lasten 181.000 -22.392 -22.056

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 12.728 5.000 30.292

Saldo financiële baten en lasten 12.728 5.000 30.292

Exploitatieresultaat 193.728 -17.392 8.236
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Geconsolideerd kassover 2017

alsnog tonen

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 181.000 -22.056

Afschrijvingen 177.001 176.375

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen -5.398 -31.614

- Kortlopende schulden -71.501 114.181

Mutaties voorzieningen 123.983 48.152

405.085 285.038

Ontvangen interest 12.728 30.292

Betaalde interest 0 0

12.728 30.292

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -199.972 -87.431

(Des)investeringen financiële vaste activa 52.742 101.047

-147.230 13.616

Mutatie liquide middelen 270.583 328.946

Beginstand liquide middelen 1.810.419 1.481.473

Mutatie liquide middelen 270.583 328.946

Eindstand liquide middelen 2.081.002 1.810.419

2017 2016

€
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten verzorgt onderwijs aan de bij de 

scholen ingeschreven leerlingen. 

ALGEMEEN

Vergelijking met vorig jaar

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 passiva en van baten en lasten.

Schattingen hebben betrekking op:

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;

- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de bestemmingsreserve onderhoud;

- de bepaling van personele voorzieningen.

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

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

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

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor de Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep

behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend

of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. 

Het betreft de onderstaande rechtspersonen:

Stichting Steunfonds P.C.O.V.

De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de 

bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt 

aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

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

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

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

nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen 

bedragen zijn in hele euro's. 
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten

laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom

berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Meubilair 5,00% 10,00%

Inventaris en apparatuur 10,00%

ICT 10,00% 20,00%

Leermiddelen 12,50%

Overige materiële vaste activa 5,00% 10,00%

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

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat

van baten en lasten.

Financiële vaste activa
De effecten (beleggingsportefeuille) worden aangehouden tot einde looptijd en worden gewaardeerd

tegen kostprijs of lagere marktwaarde. De marktwaarde is een representatie van de geamortiseerde kostprijs.
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de

vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van

waardeverminderingen in de winst en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare

transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten

op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

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 effectieve rekenmethode.

Afgeleide financiële instrumenten

De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten maakt geen gebruik van financiële

derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van

de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen

tot 1 juli 2016 en regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 na 1 juli 2016.

Vlottende activa

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.

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

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd

gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Eigen Vermogen

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

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

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

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen.

Bestemmingsreserve publiek
Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de

exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar. 

Bestemmingsreserve privaat
Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag

tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een

private herkomst ten grondslag.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats

op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken

aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

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

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

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig

planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De

dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee

onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat

door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze

voorziening gebracht.
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.

Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform

de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

worden verantwoord.

Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het

pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden)

dit toelaat. Naar de stand van januari 2018 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 101,5%. Naar

de stand van 31 december 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 104,4% (bron: website

www.abp.nl).

De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere

toekomstige premies. De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten heeft daarom alleen

de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

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 de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen een bedrag van € 650 per FTE.

Langlopende schulden
De langlopende schulden worden gevormd door verplichtingen met looptijd langer dan één jaar.

Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.

Investeringssubsidies
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de

overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur

van deze activa ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in

het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en

lasten. Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis

van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

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

geen verrekeningsclausule heeft) worden ten 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-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 balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor

zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn

gebracht op de lasten.

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

Lasten

Personeelslasten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het

bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.

Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste

activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van

onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen

resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de 

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40540

Naam instelling Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

KvK-nummer 40447015

Adres Bachlaan 2, 2253 BA  VOORSCHOTEN

Postadres Postbus 122, 2250 AC  VOORSCHOTEN

Telefoon (06)53278192

E-mailadres ihweijdema@pcsv.nl 

Website www.pcsv.nl

Contactpersoon

Naam De heer J.G. de Leeuw

Adres Rooseveltstraat 18, 2321 BM  Leiden

Telefoon 071-5166600

E-mailadres info@ohm.nl

BRIN-nummers

11XA Het Kompas

12PG Fortgenschool

12WU Gevers Deynootschool

AJ11 Bestuursbureau
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Toelichting op de geconsolideerde balans na resultaatbestemming per  31 december 2017

1 Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

2016 2016 31-dec-16 2017 2017 2017 31-dec-17

1.1.2.3.0 Meubilair 716.982 -378.294 338.688 68.659 0 -31.643 375.704

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 131.311 -62.313 68.998 829 0 -13.488 56.339

1.1.2.3.2 ICT 571.407 -471.190 100.217 101.875 -1.062 -64.506 136.524

1.1.2.3.3 Duurzame leermiddelen 364.197 -219.199 144.998 28.609 0 -33.869 139.738

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 349.103 -121.644 227.459 0 0 -32.433 195.026

2.133.000 -1.252.640 880.360 199.972 -1.062 -175.939 903.331

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde

2017 2017 31-dec-17 % %

1.1.2.3.0 Meubilair 785.641 -409.937 375.704 5,00% 10,00%

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 132.140 -75.801 56.339 10,00%

1.1.2.3.2 ICT 672.220 -535.696 136.524 10,00% 20,00%

1.1.2.3.3 Duurzame leermiddelen 392.806 -253.068 139.738 12,50%

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 349.103 -154.077 195.026 5,00% 10,00%

2.331.910 -1.428.579 903.331

Afschrijvingspercentages
Samenvatting materiële vaste activa en 

afschrijvingspercentages
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31-dec-17 31-dec-16

1.3 Financiële vaste activa in € in €

1.1.3.7 Effecten 275.882 328.624

275.882 328.624

31-dec-17 31-dec-16

1.1.3.7 Effecten (uitsplitsing) in € in €

1.1.3.7.4 Overige effecten 275.882 328.624

275.882 328.624

Afgeloste Resultaat

Financiële vaste activa Boekwaarde Investeringen leningen deelnemingen Boekwaarde 

1-1-2017 2017 2017 2017 31-12-2017

Overige effecten 328.624 0 50.411 -2.331 275.882

Beleggingen (op 31/12/2017)

Waarde Waarde

Omschrijving Expiratiejaar 1-1-2017 31-12-2017

European Investment Bank 2019 55.423 53.091

ING Groep 2017 50.411 0

Ned Waterschapsbank 2021 51.025 51.170

Nederland 2023 81.084 76.146

Rabobank Nederland 2023 59.415 57.352

Triodos Sustainable Bond Fund NVT 68.476 67.201

De effecten zijn gefinancierd met privaat vermogen.
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31-dec-17 31-dec-16

1.2.2 Vorderingen in € in €

1.2.2.2 Ministerie van OCW 223.804 210.507

1.2.2.3 Overige overheden (gemeenten) 762 0

1.2.2.10 Overige vorderingen 6.343 45.357

1.2.2.15 Overlopende activa 93.164 62.811

324.073 318.675

Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-16 2017 2017 2017 2017 31-dec-17

1.2.2.3.11 Gemeente subsidie schade/vandalisme 0 0 762 0 0 762

0 0 762 0 0 762

31-dec-17 31-dec-16

1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 6.343 45.345

1.2.2.10.2 Rekening courant verhoudingen 0 12

6.343 45.357

31-dec-17 31-dec-16

1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in €

1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten 45.296 15.955

1.2.2.15 Overige overlopende activa 47.868 46.856

93.164 62.811

31-dec-17 31-dec-16

1.2.4 Liquide middelen in € in €

1.2.4.2 Banken 276.918 261.292

1.2.4.2.1 Spaarrekeningen 1.804.084 1.549.127

2.081.002 1.810.419
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2 Passiva

31-dec-17 31-dec-16

2.1 Eigen vermogen in € in €

2.1.1.1 Algemene reserve 1.895.466 1.675.052

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 106.183 130.374

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 456.144 458.639

2.457.793 2.264.065

Saldo Bestemming Overige Saldo

2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-16 resultaat mutaties 31-dec-17

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.1.1 Stichtingskapitaal 45 0 0 45

2.1.1.1.2 Algemene reserve 1.675.007 220.414 0 1.895.421

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.2.4 Reserve nieuwbouw 90.272 -15.699 0 74.573

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 40.102 -8.492 0 31.610

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen 445.488 -2.495 0 442.993

2.1.1.3.3 Bestemmingsreserve private middelen 13.151 0 0 13.151

2.264.065 193.728 0 2.457.793

De reserve nieuwbouw betreft de in 2012 opgeleverde nieuwbouw van het Kompas. De eigen bijdrage die de PCSV aan de

gemeente Voorschoten moest betalen, is geactiveerd en de afschrijvingslasten hiervan komen ten laste van deze reserve.

De reserve nulmeting betreft de vaste activa van de Fortgensschool en de Gevers Deynoot die in het verleden op basis van

een taxatie geactiveerd zijn. De afschrijvingslasten daarvan komen ten laste van deze reserve.

De algemene reserve private middelen Steunfonds betreft de reserve van de in de consolidatie betrokken Steunstichting.

De bestemmingsreserve private middelen is gevormd dankzij particuliere bijdragen en wordt aangewend voor schooljubilea.
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31-dec-17 31-dec-16

2.2 Voorzieningen in € in €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 35.750 36.071

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 673.390 549.086

709.140 585.157

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo

dotaties / onttrekkingen 31-dec-16 2017 2017 2017 31-dec-17

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 36.071 5.406 -5.727 0 35.750

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 549.086 152.601 -28.297 0 673.390

585.157 158.007 -34.024 0 709.140

Specificatie naar looptijd Kortlopend Kortlopend Langlopend Saldo

voorzieningen deel < 1 jr deel 1-5 jr deel > 5 jr 31-dec-17

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 3.700 6.500 25.550 35.750

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 75.000 598.390 0 673.390

78.700 604.890 25.550 709.140

31-dec-17 31-dec-16

2.4 Kortlopende schulden in € in €

2.4.8 Crediteuren 46.192 93.590

2.4.14 Ministerie van OCW vooruitontvangen lerarenbeurs 43.052 22.357

2.4.9.1 Loonheffing en premies 131.103 125.902

2.4.10 Pensioenpremies 39.498 31.831

2.4.12 Overige kortlopende schulden 18.155 24.462

2.4.19 Overlopende passiva 139.355 190.714

417.355 488.856

31-dec-17 31-dec-16

2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

2.4.12.1 Schulden aan personeel 885 6.068

2.4.12.2 Diverse te betalen premies 17.270 18.369

2.4.12.4 Overige schulden 0 25

18.155 24.462

31-dec-17 31-dec-16

2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in €

2.4.17 Rechten vakantiegeld 110.590 104.164

2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten 12.422 32.770

2.4.19.0 Overige overlopende passiva 16.343 53.780

139.355 190.714
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van Ontvangen t/m Prestatie

Omschrijving toewijzing verslagjaar afgerond

Kenmerk Datum € € gereed niet gereed

Lerarenbeurs 776023 20-9-2016 19.110 19.110 19.110 0 Ja

Lerarenbeurs 776092 20-9-2016 18.152 18.152 18.152 0 Ja

Lerarenbeurs 852710 24-7-2017 10.883 10.883 4.534 6.349 Nee

Lerarenbeurs 852710 24-7-2017 10.695 10.695 4.456 6.239 Nee

Lerarenbeurs 852710 24-7-2017 12.093 12.093 5.039 7.054 Nee

Lerarenbeurs 852710 24-7-2017 12.093 12.093 5.039 7.054 Nee

Lerarenbeurs 852710 24-7-2017 12.093 12.093 5.039 7.054 Nee

Lerarenbeurs 852710 24-7-2017 6.537 6.537 2.724 3.813 Nee

Lerarenbeurs 852820 24-7-2017 7.520 7.520 3.133 4.387 Nee

Lerarenbeurs 852863 24-7-2017 1.890 1.890 787 1.102 Nee

Totaal 111.066 111.066 68.013 43.052

Toewijzing

De prestatie is ultimo

verslagjaar cf beschikking
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G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo boekjaar

Bedrag van Ontvangen t/m Totale Te verrekenen

Omschrijving toewijzing verslagjaar Totale kosten ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € €

Totaal 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Saldo per Ontvangen in Lasten in per verrekenen

Omschrijving toewijzing 01-01-2017 verslagjaar verslagjaar per 31-12-2017 ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Pagina 20



Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toezegging gemeente

De gemeente heeft in het kader van de doorcentralisatie van het buitenonderhoud aan de scholen per

1 januari 2015 een toezegging gedaan aan de PCSV voor toekomstig buitenonderhoud.

Voor de Fortgensschool gaat het om € 58.200 en voor de Gevers Deynootschool om € 28.200.

Huurverplichtingen

Bij de Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten lopen de volgende huurverplichtingen.

De huur van het pand aan de Bachlaan te Voorschoten voor een bedrag van ca. € 10.000 per jaar.

De verhuurder is Kindex. De ingangsdatum van het contract is 1 juli 2009 en de einddatum 30 juni 2019.

Langlopende contracten

Bij de Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten lopen de volgende meerjarige contracten:

- een contract met OHM voor drie jaar (tot en met 2018) inzake het verzorgen van de administratie voor een 

   bedrag van ca. € 65.000 per jaar
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1.0 OCW lumpsum 3.026.547 2.867.248 2.858.946

3.1.1.1.1 OCW inhoudingen uitkeringen en overig -3.141 0 -5.878

3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 454.125 441.847 435.507

3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 129.134 110.620 85.699

3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 147.475 138.000 105.395

3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding 631.290 631.311 616.620

3.1.1.1.19 OCW overige subsidies 60.019 26.000 18.638
4.445.449 4.215.026 4.114.927

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.2.0 Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 36.791 22.000 36.712

3.2.2.2.2 Gemeente overige bijdragen 4.472 0 45.597
41.263 22.000 82.309

Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen 42.191 41.000 49.867

3.5.1 Verhuur 2.415 0 0

3.5.10.1 Vervangingsfonds bijdragen en subsidies 11.054 0 4.105

3.5.10.2 Overige baten 35.861 10.000 19.950
91.521 51.000 73.922

Totaal baten 4.578.233 4.288.026 4.271.158
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Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

4.1.1.1.1 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 429.242 414.870 432.957

4.1.1.1.2 Loonkosten onderwijzend personeel 2.659.984 2.648.405 2.540.660

4.1.1.1.3 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 194.822 183.478 169.788

4.1.1.1.4 Loonkosten vervangingen 131.559 125.000 159.971

4.1.1.1.5 Loonkosten overig -132 0 -15.978
3.415.475 3.371.753 3.287.398

Overige personele kosten

4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 10.038 6.100 48.740

4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel 79.034 71.000 106.088

4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 10.213 13.500 12.794

4.1.2.3.2 Werving en selectie 2.901 1.500 20.457

4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties 2.907 4.300 4.424

4.1.2.3.4 Kosten kwaliteit en projecten 3.374 15.000 0

4.1.2.3.9 Overige personele kosten 23.139 25.800 22.478

4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen -321 1.000 5.066
131.285 138.200 220.047

Uitkeringen personeel en vervangers

4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -53.185 -85.000 -94.903

4.1.3.3 Uitkeringen (-/-) -27.149 -40.000 -88.882
-80.334 -125.000 -183.785

Personele lasten 3.466.426 3.384.953 3.323.660

Specificatie personele lasten naar samenstelling

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 2.499.276 2.461.753 2.423.804

4.1.1.2 Sociale lasten 375.087 370.000 370.652

4.1.1.3 Premies Vf/Pf en Risicofonds 200.101 200.000 216.017

4.1.1.5 Pensioenlasten 341.011 340.000 276.925
Totaal salarissen, sociale lasten en pensioenen 3.415.475 3.371.753 3.287.398

In de pensioenlasten 2017 en 2016 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 54 FTE's werkzaam (2016: 51 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2017 2016

Directie 4,65 4,65
Onderwijzend personeel 44,27 42,15

Onderwijs ondersteunend personeel 4,65 4,08
53,57 50,88
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Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

In € In € In €

Investeringen  

4.2.0.3 Investeringen in meubilair 68.659 48.000 26.186

4.2.0.4 Investeringen in leermiddelen 28.609 66.100 24.553

4.2.0.5 Investeringen in inventaris en apparatuur 829 2.700 20.133

4.2.0.6 Investeringen in ICT 101.875 64.500 6.458

4.2.0.7 Investeringen in overige mva 0 12.000 10.101

4.2.0.10 Overboekingsrekening mva naar balans -199.972 -193.300 -87.431
0 0 0

Afschrijvingen

4.2.2.1 Afschrijvingskosten meubilair 31.643 31.066 33.360

4.2.2.2 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 13.488 11.129 11.723

4.2.2.3 Afschrijvingskosten ICT 64.506 66.553 65.785

4.2.2.4 Afschrijvingskosten leermiddelen 33.869 35.497 33.461

4.2.2.5 Afschrijvingskosten overige mva 32.433 32.505 32.046

4.2.2.7 Desinvesteringen en boekresultaat mva 1.062 0 0
177.001 176.750 176.375

Huisvestingslasten

4.3.1.0 Huur terreinen en gebouwen 9.991 10.000 9.907

4.3.3.0 Klein onderhoud gebouwen en terreinen 42.159 38.500 51.853

4.3.4.0 Energie en water 49.799 65.000 91.537

4.3.5.0 Schoonmaakkosten 96.128 97.500 99.575

4.3.6.0 Heffingen en vuilafvoer 8.462 10.000 8.754

4.3.7.0 Groot onderhoud 28.297 30.000 96.221

4.3.7.1 Onttrekking voorziening onderhoud -28.297 -30.000 -96.221

4.3.7.2 Dotatie voorziening onderhoud 152.601 139.315 139.308

4.3.8.0 Overige huisvestingslasten 7.911 1.500 1.180
367.051 361.815 402.114

Administratie, beheer en bestuur

4.4.1.0 Administratie en advisering door derden 76.241 95.500 90.276

4.4.1.1 Accountantskosten 10.285 10.000 12.138

4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 3.806 5.200 4.329

4.4.1.3 Verzekeringen 1.728 3.000 987

4.4.1.4 Medezeggenschap 710 1.600 56

4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 8.576 9.000 7.642

4.4.1.6 Schooladministratie 6.145 6.400 4.419

4.4.1.7 Contributies scholenorganisaties 6.294 5.300 4.976

4.4.1.8 Overige schoolgebonden kosten 14.342 8.800 21.331

4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie 4.267 2.500 4.204
132.394 147.300 150.358

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 10.285 10.000 12.138

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten 0 0 0

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen 0 0 0

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 0 0 0
10.285 10.000 12.138
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Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 164.404 159.700 144.149

4.4.3.1 Reproductiekosten 15.890 14.500 15.688

4.4.2.0 Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 6.654 5.000 8.923

4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 3.874 5.000 4.853
190.822 184.200 173.613

Overige lasten

4.4.5.3 Kosten van projecten 4.039 3.300 3.967

4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies 53.809 46.800 57.494

4.4.5.1 Overige schoolkosten 5.691 5.300 5.633
63.539 55.400 67.094

4.4 Overige instellingslasten 386.755 386.900 391.065

Totaal lasten 4.397.233 4.310.418 4.293.214

Financiële baten en lasten

Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en dividenden 15.349 5.000 23.443

6.1.3 Koersresultaten -2.621 0 6.849
12.728 5.000 30.292

Resultaat 193.728 -17.392 8.236
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2017 bedraagt € 193.728 positief.

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

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

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-16 resultaat mutaties 31-dec-17

€ € € €

Stichtingskapitaal 45 0 0 45

Algemene reserve 1.675.007 220.414 0 1.895.421

Bestemmingsreserves publiek 130.374 -24.191 0 106.183

Bestemmingsreserves privaat 458.639 -2.495 0 456.144

2.264.065 193.728 0 2.457.793

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-16 resultaat mutaties 31-dec-17

€ € € €

Stichtingskapitaal 45 0 0 45

Algemene reserve 1.675.007 220.414 0 1.895.421

Reserve nieuwbouw 90.272 -15.699 0 74.573

Reserve nulmeting 40.102 -8.492 0 31.610

Algemene reserve private middelen 445.488 -2.495 0 442.993

Bestemmingsreserve private middelen 13.151 0 0 13.151

2.264.065 193.728 0 2.457.793
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Gebeurtenissen na balansdatum

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

die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2017 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische 

vorm

code 

activiteiten

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden Vereniging 4

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam

Juridische 

vorm

Statutaire 

zetel

Eigen 

vermogen 

31 

december 

2017

Exploitatie 

saldo 2017 Omzet 2017

Verklaring 

art.2:403 

BW ja/nee

Consolidatie 

ja/nee

code 

activiteiten

€ € €

Steunfonds PCOV Stichting Voorschoten 442.993      2.495-          10.351          Nee Ja 4
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WNT-verantwoording 2017

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

ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2017 is € 107.000  klasse A

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband

nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie
Duur dienstverband 1-jan-17 31-dec-17

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) dienstbetrekking?

Zo niet, langer dan 6 maanden
binnen 18 maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging
Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2016
Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2016

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

Individueel WNT-maximum 2016

I.H. Weijdema

1,0

Algemeen directeur

Nee

Ja

nvt

93.886

107.000

0

81.197

0

12.689

80.387

93.886

106.000

0

10.088
90.475

1,0
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Bezoldiging toezichthoudende niet-

topfunctionarissen

Functie

Duur dienstverband 1-jan-17 31-dec-17 1-jan-17 19-okt-17 1-jan-17 31-dec-17

Individueel WNT-maximum 
Bezoldiging

Beloning

Subtotaal

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2016

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2016

Beloning

Totaal bezoldiging 2016

Individueel WNT-maximum 2016

Functie

Duur dienstverband 1-jan-17 31-dec-17 1-jan-17 23-mei-17

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Subtotaal

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2016

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-mei-16 1-jan-16 31-dec-16

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2016

Beloning

Totaal bezoldiging 2016

Individueel WNT-maximum 2016

Functie

Duur dienstverband 23-mei-17 31-dec-17 23-mei-17 31-dec-17

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Subtotaal

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2016

Duur dienstverband

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2016

Beloning

Totaal bezoldiging 2016

Individueel WNT-maximum 2016

Voorzitter Secretaris Penningmeester

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

Joost Cassee Hans Roovers

Secretaris Bestuurslid

0 0

9.779 6.519

0 0 0

0 0 0

16.050 8.560 10.700

0 0 0

Pieter Kuijt Andrea Dantuma Robert Liesveld

15.900 10.600 10.600

10.700 4.192

nvt nvt nvt

Renald Buter Annemarie van Esveld Bernard Drabbe

Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

0 0 0

nvt nvt nvt

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10.600 4.402 10.600

nvt nvt

0 0

0 0

0 0
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Enkelvoudige balans na resultaatbestemming per 31 december 2017 PCSV

Activa

Materiële vaste activa 880.360          880.360          

Inventaris en apparatuur 568.567 507.903

Overige materiële vaste activa 334.764 372.457

903.331 880.360

Vorderingen 312.180 312.180

Ministerie van OCW 223.804 210.507

Gemeenten 762 0

Overige vorderingen 6.343 45.345

Overlopende activa 87.242 56.340

318.151 312.192

Liquide middelen 1.699.373 1.699.373

Banken 1.919.200 1.699.373

1.919.200 1.699.373

Totaal  Activa 3.140.682 2.891.925

Passiva

Eigen vermogen 1.818.577       1.818.577       

Algemene reserve 1.895.466 1.675.052

Bestemmingsreserves 119.334 143.525

2.014.800 1.818.577

Voorzieningen 585.157 585.157

Personeelsvoorzieningen 35.750 36.071

Overige voorzieningen 673.390 549.086

709.140 585.157

Kortlopende schulden 488.191 488.191

Crediteuren 46.192 93.590

Ministerie van OCW 43.052 22.357

Loonheffing en premies 131.103 125.902

Pensioenpremies 39.498 31.831

Overige kortlopende schulden 18.155 24.462

Overlopende passiva 138.742 190.049

416.742 488.191

Totaal  Passiva 3.140.682 2.891.925

€ €

 31 december 2017  31 december 2016

€ €

 31 december 2017  31 december 2016
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Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017 PCSV

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016 

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 4.445.449 4.215.026 4.114.927

Overige overheidsbijdragen en subsidies 41.263 22.000 82.309

Overige baten 91.521 51.000 73.922

Totaal  Baten 4.578.233 4.288.026 4.271.158

Lasten

Personele lasten 3.466.426 3.384.953 3.323.660

Afschrijvingen 177.001 176.750 176.375

Huisvestingslasten 367.051 361.815 402.114

Overige instellingslasten 376.530 386.900 384.224

Totaal  Lasten 4.387.008 4.310.418 4.286.373

Saldo baten en lasten 191.225 -22.392 -15.215

Financiële baten en lasten

Financiële baten 4.998 5.000 10.019

Saldo financiële baten en lasten 4.998 5.000 10.019

Exploitatieresultaat 196.223 -17.392 -5.196
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
\

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Protestants Christelijke Schoolvereniging
Voorschoten

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2017 van Protestants Christelijke
Schoolvereniging Voorschoten te Voorschoten gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Protestants Christelijke
Schoolvereniging Voorschoten op 31 december 2017 en van het resultaat
over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017;en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten 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.

Leidse Schouw 2

2408 AE Alphen aan den Rijn
Postbus 352
2400 AJ Alphen aan den Rijn

T (0172)782130
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

KvK nr. 64599892

Van Ree Accountants is een handötsnaam van Van Ree Accountants West BV.

Op al onze diensten zijn de SRA-Algemene voorwaarden van toepassing die gedeponserd zijn onder numnner 40481496 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Op verzoek worden deze kosteEoos toegezonden.



VAN REE. 'ACCOUNTANTS
registeraccountants en belastingadviseurs

Reikwijdte van de groepscontrole
Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten staat aan het hoofd van een
groep van organisaties. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de
jaarrekening van Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten.

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen op
grond van standaard 600. Bij het groepsonderdeel Protestants Christelijke
Schoolvereniging Voorschoten hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Bij
andere onderdelen hebben wij specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, 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 jaarrekening.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

het bestuursverslag;
de overige gegevens;

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

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

hlet bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen
in de bijlage bij onze controleverklaring.

Alphen aan den Rijn, 10 april 2018
Van Ree Accountants

Was getekend: drs. J. Bergman RA

registeraccountants en belastingadviseurs

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

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet
rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur***) gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
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er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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 van de volledige financiële
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
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