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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-
termijn in
maanden

afschrijvings-
percentage per

jaar

activerings-
grens in €

1.1.2.3. Inventaris en apparatuur:
Installatie (beveiliging) 180 6,67% 1.000
Kantoormeubilair en schoolmeubilair 180 6,67% 1.000

120 10,00% 1.000
60 20,00% 1.000

ICT 48 25,00% 1.000

96 12,50% 1.000
60 20,00% 1.000

Categorie

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva, met uitzondering van het (groeps)vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat
van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Apparatuur onderwijs

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Huishoudelijke apparatuur

Leermiddelen
Overige materiële vaste activa

1.1.2.4 overige materiele vaste activa:

De materi le vaste activa is ten opzichte van 2016 gewijzigd. In 2017 is de categorie Installatie voor
uitgaven aan de beveiligingsinstallatie toegevoegd aan de materi e vaste activa.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Dit betreft de jaarrekening van de Stichting Vitus Zuid (statutaire zetel Eindhoven), ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 59130423. De jaarrekening is opgemaakt per 9 juli 2018.
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Gebouwen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
overblijfgelden private reserve 130.581

Voorzieningen

Voorziening jubilea

Voorziening duurzame inzetbaarheid

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.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Daarnaast wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde
uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is
overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van
de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij
de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

- Algemene reserve privaat

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en).
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Voorziening groot onderhoud

Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Overheidssubsidies
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 het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
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Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:
·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·        er heeft in 2017 geen indexatie plaatsgevonden
·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2017 104,40%
·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige baten.

Financiële baten en lasten
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.

Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
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Kredietrisico
De instelling heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke
tegenpartij te beperken, deze zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De risico's van de vorderingen op
het ministerie van OCW, op overige eenheden, en op overige partijen wordt zeer beperkt geacht. Voor
potentieel oninbare vorderingen wordt een voorziening gevormd. De liquide middelen worden
ondergebracht bij Nederlanse instellingen, waarvan het kredetrisico wordt gemonitord.

Renterisico en kasstroomrisico
Het rente- en kasstroomrisico is zeer beperkt doordat de instelling niet over rentedragende schulden
beschikt.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt, schattingen en veronder-
stellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en hiermee de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, alsmede van baten en lasten. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft. De gemaakte schattingen hebben betrekking op de economische
levensduur van de activa en de waardering van voorzieningen. Voor toelichtingen wordt verwezen naar
deze jaarrekeningposten.
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En vergelijkende cijfers 2016. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA
1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 1.654.070    1.741.412

Totaal vaste activa 1.654.070    1.741.412

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 1.977.536    1.955.485
1.2.4 Liquide middelen 8.997.247    6.975.746

Totaal vlottende activa 10.974.783  8.931.231

TOTAAL ACTIVA 12.628.853 10.672.643

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 8.340.660    7.117.443
2.2 Voorzieningen 1.438.438    865.224
2.4 Kortlopende schulden 2.849.755    2.689.976

TOTAAL PASSIVA 12.628.853  10.672.643

31-12-2017 31-12-2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
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En vergelijkende cijfers 2016

€ € € € € €
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 30.446.185   29.606.696   29.640.231
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
36.005          25.969          28.558

3.5 Overige baten 327.820        212.065        239.050

Totaal baten 30.810.010    29.844.730     29.907.839

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 25.339.164   25.573.617   23.028.102
4.2 Afschrijvingen 470.623 650.553 489.156
4.3 Huisvestingslasten 1.707.031 1.775.841 1.591.735
4.4 Overige lasten 2.073.815     2.040.993     1.776.054

Totaal lasten 29.590.633    30.041.004     26.885.047

Saldo baten en lasten 1.219.377 -196.274 3.022.792

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 3.840            6.083            487
6.2 Financiële lasten -                    -                    1.671

Saldo financiële baten en lasten * 3.840             6.083              -1.184

Resultaat 1.223.217       -190.191         3.021.608

Resultaat na belasting 1.223.217 -190.191 3.021.608
33

Totaal resultaat 1.223.217       -190.191         3.021.608

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en
lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2017 Begroot 2017 2016
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En vergelijkende cijfers 2016

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 1.219.377 3.022.792

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2 470.623 489.157
- Mutaties voorzieningen 2.2 573.214 330.434

Totaal van aanpassingen voor aansluiting
met het bedrijfsresultaat 1.043.837 819.591
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen 1.2.2 -22.052 323.469
- Kortlopende schulden 2.4 159.779 144.123

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 137.727 467.592

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.400.941 4.309.975

Ontvangen interest 6.1.1 3.840 487
Betaalde interest 6.2.1 - -1.671

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.404.781 4.308.791

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 30 -383.281 -504.891

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -383.281 -504.891
33

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 2.021.500 3.803.901

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 6.975.747 3.171.845
Mutatie boekjaar liquide middelen 2.021.500 3.803.901
Stand liquide middelen per  31-12 8.997.247 6.975.747

2017 2016

2017 2016

KASSTROOMOVERZICHT 2017
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.3 1.1.2.4
Inventaris
en
apparatuur

Overige
materiële
vaste
activa

Totaal materiële
vaste activa

€ € €

   3.020.878    1.290.174                  4.311.052

   1.669.532       900.108                  2.569.640

   1.351.346       390.066                  1.741.412

      347.680         35.601                     383.281
      352.661       117.962                     470.623

        -4.981       -82.361                      -87.342

   3.368.558    1.325.775                  4.694.333

   2.022.193    1.018.070                  3.040.263

   1.346.365       307.705                  1.654.070

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2017
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 01-01-2017

Verloop gedurende 2017
Investeringen
Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2017

Stand per 31-12-2017
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 31-12-2017
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.2 OCW 1.887.658 1.836.574
1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 6.152 26.269

Subtotaal vorderingen 1.893.810 1.862.842
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 59.492 45.854
1.2.2.14 Te ontvangen interest 3.836 444
1.2.2.15 Overige overlopende activa 20.399 46.344

Overlopende activa 83.727 92.642
Totaal Vorderingen 1.977.537 1.955.484

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.

1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 2.456 3.474
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 8.994.791 6.972.273

Totaal liquide middelen 8.997.247 6.975.747

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per
 01-01-
2017

Resultaat
2017

Overige
mutaties

Stand per
 31-12-
2017

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve 6.986.562 1.223.517 - 8.210.079
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 130.880 -299 - 130.581

Totaal Eigen vermogen 7.117.443 1.223.218 - 8.340.660

2.2 Voorzieningen Stand per
 01-01-
2017

Dotatie
2017

Ontrekkin
g 2017

Vrijval
2017

Stand per
 31-12-
2017

Bedrag
< 1  jaar

Bedrag 1
t/m 5 jaar

Bedrag
> 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 494.915 137.258 25.503 16.895 589.776 65.932 282.993 240.850
2.2.3 Voorzieningen voor

groot onderhoud 370.309 636.516 158.163 - 848.662 342.217 506.445 -

Totaal
Voorzieningen 865.224 773.774 183.666 16.895 1.438.438 408.149 789.438 240.850

De nadere uitsplitsing van de personele voorziening is als volgt:

2.2.1 Personele
voorzieningen

Stand per
 01-01-
2017

Dotatie
2017

Ontrekkin
g 2017

Vrijval
2017

Stand per
 31-12-
2017

Bedrag
< 1  jaar

Bedrag 1
t/m 5 jaar

Bedrag
> 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1.2 Verlofsparen en
sabbatical leave 24.385 66.517 - 16.895 74.007 7.490 66.517 -

2.2.1.4 Jubileum-voorziening 470.530 70.741 25.503 - 515.768 58.442 216.476 240.850

Totaal personele
voorzieningen 494.915 137.258 25.503 16.895 589.775 65.932 282.993 240.850

De nadere uitsplitsing van de voorziening verlofsparen en sabbatical leave is als volgt:

2.2.1.2 Verlofsparen en
sabbatical leave

Stand per
 01-01-
2017

Dotatie
2017

Ontrekkin
g 2017

Vrijval
2017

Stand per
 31-12-
2017

Bedrag
< 1  jaar

Bedrag 1
t/m 5 jaar

Bedrag
> 5 jaar

€ € € € € € € €
2.2.1.2.0 Voorziening Spaarverlof 24.385 - - 16.895 7.490 7.490 - -
2.2.1.2.1 Voorziening

Duurzame
inzetbaarheid - 66.517 - - 66.517 - 66.517 -
Totaal
Verlofsparen en
sabbatical leave 24.385 66.517 - 16.895 74.007 7.490 66.517 -

Passiva
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2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.8 Crediteuren 427.632 617.012
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 922.609 862.645
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 277.464 225.371
2.4.12 Overige kortlopende schulden 21.165 24.776

Subtotaal kortlopende schulden 1.648.870 1.729.804

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 76.099 78.837
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 2.116 33.323
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 763.724 711.021
2.4.19 Overige overlopende passiva 358.946 136.992

Overlopende passiva 1.200.885 960.173

Totaal Kortlopende schulden 2.849.755 2.689.977

2.4.19 Overige overlopende passiva
€ € € €

2.4.19.1 Nog te besteden Gemeente 230.130 47.282
2.4.19.6 Nog te betalen posten 128.815 89.710

358.946 136.992

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 30.147.935 29.446.307 29.437.912

Totaal Rijksbijdrage 30.147.935 29.446.307 29.437.912

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 298.250 160.389 202.318

Totaal Rijksbijdragen 298.250 160.389 202.318

Totaal Rijksbijdragen 30.446.185 29.606.696 29.640.230

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies 36.005 25.969 28.558

Totaal Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 36.005 25.969 28.558

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 36.005 25.969 28.558

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 164.088 169.323 133.891
3.5.2 Detachering personeel 9.686 - -
3.5.5 Ouderbijdragen 46.076 658 54.949
3.5.10 Overige 107.970 42.084 50.209

Totaal overige baten 327.820 212.065 239.049

3.2

20173.5 Overige baten

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017 Begroot 2017 2016

2017 Begroot 2017 2016

Rijksbijdragen3.1

Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden

2016Begroot 2017
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 17.363.144 21.820.903 16.359.140
4.1.1.2 Sociale lasten 2.974.772 - 2.727.603
4.1.1.5 Pensioenpremies 2.371.355 - 1.875.848

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten 22.709.271 21.820.903 20.962.591

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 137.258 50.000 73.470
4.1.2.3 Overig * 2.610.093 3.719.596 2.153.767

Totaal overige personele lasten 2.747.351 3.769.596 2.227.237
4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel -117.458 16.882 -161.726

Af: Ontvangen uitkeringen personeel -117.458 16.882 -161.726
Totaal personele lasten 25.339.164 25.573.617 23.028.102

4.1.2.3
€ € € € € €

Onkostenvergoedingen 6.504 4.167 6.534
Kosten BGZ en Arbo zorg 66.285 87.446 61.678
(Na)scholing 284.497 595.367 175.370
Begeleiding personeel 28.966 34.760 40.617
Kosten werving personeel 968 16.458 5.564
Kosten uitbestedingen derden 2.143.285 2.769.653 1.542.474
Overige personeel ger. Kosten 79.589 211.715 321.531

2.610.093 3.719.566 2.153.767

Gemiddeld aantal fte en werknemers

Bestuur / Management 21 19
Personeel primair proces 212 201
Ondersteunend personeel 124 119

Totaal gemiddeld fte 357 339

Bestuur / Management 26 25
Personeel primair proces 275 259
Ondersteunend personeel 180 161

Totaal gemiddeld aantal werknemers 481 445

Personeelslasten

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 481 in 2017 (2016: 445). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het
gemiddeld aantal werknemers.

2017 2016

4.1 2017 Begroot 2017 2016

2017 2016

Overig * 2017 Begroot 2017 2016

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 357 fte in dienst (2016: 339).
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€ € € € € €
4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste

activa 470.623 650.553 489.157
Totaal afschrijvingen 470.623 650.553 489.157

€ € € € € €
4.3.1 Huur 160.693 154.823 167.715
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 146.186 94.606 104.762
4.3.4 Energie en water 248.549 265.375 293.480
4.3.5 Schoonmaakkosten 342.080 349.338 356.252
4.3.6 Belastingen en heffingen 26.721 20.187 57.032
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 636.516 636.516 518.062
4.3.8 Overige * 146.286 254.996 94.432

Totaal huisvestingslasten 1.707.031 1.775.841 1.591.735

€ € € € € €
4.3.8.1 Tuinonderhoud 62.427 55.729 49.519
4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 38.859 35.628 44.913
4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 45.000 163.638 -

Totaal huisvestingslasten 146.286 254.995 94.432

€ € € € € €
4.4.1 Administratie en beheerlasten 1.012.495 839.749 740.555
4.4.2 Inventaris en apparatuur 85.076 90.347 74.879
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 342.165 484.996 413.522
4.4.5 Overige 634.078 625.902 547.098

Totaal overige lasten 2.073.814 2.040.994 1.776.054

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €
4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 34.310 27.083 25.569
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -
4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

34.310 27.083 25.569

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

2017 Begroot 2017 2016

4.3 Huisvestingslasten

4.2

4.3.8 Overige huisvestingslasten

Afschrijvingen

Overige lasten 2017 Begroot 2017 2016

2017

2017 Begroot 2017 2016

Begroot 2017 2016

4.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat
gebracht:

2017 Begroot 2017 2016

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De
kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.
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€ € € € € €
4.4.5.1 Wervingskosten - - 1.085
4.4.5.2 Representatiekosten 19.460 14.117 14.739
4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere

activiteiten 60.544 69.234 41.460
4.4.5.6 Contributies 27.164 35.583 43.195
4.4.5.7 Abonnementen 80.010 38.510 65.586
4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 4.174 11.792 3.453
4.4.5.9 Verzekeringen 6.167 6.008 5.936
4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk,

schoolgids 101.635 141.861 110.821
4.4.5.11 Toetsen en testen 2.129 - 1.896
4.4.5.12 Culturele vorming 7.306 9.375 2.279
4.4.5.13 Overige overige lasten * 325.488 299.422 256.648

Totaal overige lasten 634.077 625.902 547.098

€ € € € € €

Leerlingbegeleiding 23.800 - -
Leerlingenvervoer 2.947 1.571 10.087
Schoolzwemmen 34.707 33.217 32.433
Kantinekosten 35.215 46.882 42.142
Kosten overblijfgelden 6.573 - 6.610
Overige algemene kosten 45.893 111.544 94.735
Kosten ATC 166.755 102.583 68.948
Kosten Public Relations 9.597 3.625 1.694

325.488 299.422 256.648

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €
6.1.1 Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten 3.840 6.083 487
Totaal financiële baten 3.840 6.083 487

€ € € € € €
6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten - - 1.671

Totaal financiële lasten - - 1.671

6.1 Financiële baten

6.2 Financiële lasten

2017

Begroot 2017 2016

2016Begroot 2017

2017 Begroot 2017 2016

2017

4.4.5.13 Overige overige lasten 2017 Begroot 2017 2016

4.4.5 Overige lasten
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€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 1.223.517

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat -299

Totaal bestemmingsreserves privaat -299

Totaal bestemmingsreserves -299

Totaal resultaat 1.223.218

Resultaat 2017

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Niet van toepassing, er zijn geen verbonden partijen die toegelicht dienen te worden.

VERBONDEN PARTIJEN
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Niet van toepassing, er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd
Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?
Regeling lerarenbeurs 775799-1 17-08-2016 Ja
Regeling lerarenbeurs 852613-1 21-09-2017 Nee

G1-B Uitgebreid gespecificeerd
Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Vrijval niet Stand Prestatie

Kenmerk Datum de toewijzing 2016 2016 1-1-2017 2017 2017 besteed in 2017 ultimo 2017 afgerond?
€ € € € € € € €

Regeling lerarenbeurs 775799-1 17-08-2016 135.150 135.150 56.312 78.838 - 78.838 - - Ja
Regeling lerarenbeurs 852613-1 21-09-2017 130.456 - - - 130.456 54.357 - 76.099 Nee

Totaal 265.606 135.150 56.312 78.838 130.456 133.195 - 76.099

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing

Toewijzing
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2017
Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2
Totaal aantal complexiteitspunten 7

Bezoldigingsklasse C
Bezoldigingsmaximum 129.000€

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Vitus Zuid heeft een beargumenteerd verzoek voor individuele uitzondering en indeling in klasse D ingediend.
Dit verzoek is door de Minister van BZK per brief van 21 maart 2018 afgewezen. Daarop is door Vitus Zuid
bezwaar gemaakt, waarbij Vitus Zuid in een hoorzitting in de gelegenheid is gesteld haar standpunt toe te
lichten. Het ingediende bezwaarschrift is door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media per
besluit van 29 juni 2018 ongegrond verklaard.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te
worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Toelichting op WNT
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Bestuurder
Aanhef De heer
Voorletters Th. W.J.
Tussenvoegsel van
Achternaam Munnen

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01/31-12
Deeltijdfactor in fte 0,6
Gewezen topfunctionaris? Nee
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  71.563
Beloningen betaalbaar op termijn  10.195
Subtotaal bezoldiging  81.758
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  77.400
-/- Onverschuldigd betaald bedrag            -
Totale bezoldiging                                                     81.758
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan De bezoldiging vloeit voort uit

overeengekomen afpraken voor
ingangsdatum van het overgangsrecht

per 1 januari 2016, waardoor een
beroep wordt gedaan op het

overgangsrecht. Er is dan ook geen
sprake van een onverschuldigde

betaling.
Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01/31-12
Deeltijdfactor 2016 in fte 0,54
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  60.450
Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar    7.746
Totale bezoldiging 2016  68.196

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen
topfunctionaris

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen
topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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Toezichthouder
Aanhef Mevrouw De heer De heer De heer Mevrouw De heer
Voorletters W.M.A.E. E.S. E.A. H. J.W.M.G. H.
Tussenvoegsel de van de
Achternaam Vermeer Rijnders Verlangen Haan Zomeren Vries

Functievervulling in 2017
Functiecategorie Lid Lid Voorzitter Lid Lid Lid
Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01
Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 7.500 7.500 10.000                            7.500                                 -                                 -
Beloningen betaalbaar op termijn                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -
Subtotaal bezoldiging                            7.500                            7.500                          10.000                            7.500                                 -                                 -
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -
Totale bezoldiging 7.500 7.500 10.000                            7.500                                 -                                 -
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.900 12.900 19.350 12.900                                 -                                 -
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016
Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
Afloop functie vorig verslagjaar 31-12 31-12 31-12 01-08 01-07
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen in vorig
verslagjaar                            7.500                            7.500                          10.000                                 -                            7.500                            3.750
Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar
Totale bezoldiging in vorig verslagjaar                            7.500                            7.500                          10.000                                 -                            7.500                            3.750

Toezichthoudend topfunctionaris

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.

Niet-topfunctionarissen boven de norm
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

Er zijn geen niet uit balans blijkende verplichtingen die hier moeten worden toegelicht.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Eindhoven, 9 juli 2018

Stichting Vitus Zuid

Bestuur,

Stichting Vitus Zuid
Toledolaan 3
Eindhoven

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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Conform artikel 11 van de statuten wordt de jaarrekening (inclusief bestemming resultaat) vastgesteld door het bestuur.

Statutaire bestemming van het resultaat
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van toezicht van Stichting Vitus Zuid

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2017
Ons goedkeurend oordeel betreffende de getrouwheid en ons afkeurend oordeel betreffende de
financiële rechtmatigheid
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Vitus Zuid te Eindhoven gecontroleerd.

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

samenstelling van het vermogen van Stichting Vitus Zuid op 31 december 2017 en van het resultaat
over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017
vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons afkeurend
oordeel betreffende de financiële rechtmatigheid' niet 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:
• de balans per 31 december 2017;
• de staat van baten en lasten over 2017;
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons goedkeurend oordeel betreffende de getrouwheid en ons afkeurend oordeel
betreffende de financiële rechtmatigheid
De basis voor ons afkeurend oordeel betreffende de financiële rechtmatigheid
Wij hebben geconstateerd dat Stichting Vitus Zuid voor een bedrag van € 1.579.769 aan inkopen heeft
verantwoord welke ten onrechte niet volgens de Europese aanbestedingswet en regelgeving zijn
aanbesteed. Voor dit bedrag zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2017 niet rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante
wet- en regelgeving.

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

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vitus Zuid, 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).
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons goedkeurend oordeel betreffende de getrouwheid en ons afkeurend oordeel betreffende de
financiële rechtmatigheid.

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.

Uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf De basis voor ons
afkeurend oordeel betreffende de financiële rechtmatigheid zijn wij op grond van onderstaande
werkzaamheden 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.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking
tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening,
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

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

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

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

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

Eindhoven, 9 juli 2018

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA
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Stichting Vitus Zuid, Eindhoven

Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden
en 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 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;

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

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


