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Analyse van het netto resultaat 
 

Realisatie 2017  Begroting 2017  Verschil 

  

Baten
 

(B1) Rijksbijdragen
 

736  722  14

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

26  15  11

(B3) Overige baten 
 

62  54  8

 
Totaal baten

 
824  792  33

 
Lasten

 

(L1) Personele lasten
 

686  632  54

(L2) Afschrijvingen 
 

17  18  -1

(L3) Huisvestingslasten 
 

47  48  -2

(L4) Overige instellingslasten 
 

100  94  5

 
Totaal lasten

 
849  792  57

 
Saldo baten en lasten

 
-25  0  -25

 
(R1) Saldo fin. baten en lasten

 
-0  1  -1

 
Nettoresultaat

 
-25  1  -25

Bovenstaande tabel geeft een weergaven van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de gehele 
organisatie. Het negatieve resultaat van 22.501 euro is als volgt opgebouwd: 
 

 Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil 

Petrus Datheenschool -24.245 4.144 -28.389 

Vereniging -487 -3.435 2.948 

Totaal -24.732 709 -25.441 

De baten en lasten van de vereniging zijn verwerkt onder de overige baten en overige instellingslasten. De 
vereniging komt positiever uit dan begroot als gevolg van hogere ouderbijdragen. 
 
De school heeft in 2017 een negatief resultaat gerealiseerd van circa 24.000 euro. Begroot was een resultaat 
van 4.000 euro, een negatief verschil van 28.000 euro. Dit kent verschillende oorzaken, maar de hoofdoorzaak 

die in de begroting niet tot einde 2017 was opgenomen). Onderstaand een beknopte toelichting over de 
belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting per categorie. 
 
(B1)  De Rijksbijdragen laten een positief verschil zien van 14.000 euro. Dit is vrijwel geheel toe te wijzen 
aan indexaties op de bekostiging (12.000 euro). In eerste instantie is de bekostiging geïndexeerd voor 
gestegen pensioenpremies, hier staan echter ook hogere loonkosten tegenover. Deze ontwikkeling is bewust 
buiten de beschouwing gelaten in de begroting. Daarnaast is de bekostiging geïndexeerd voor een eenmalige 
uitkering van 500 euro per fte die werknemers hebben ontvangen. In de begroting was voorzichtigheidshalve 
geen rekening gehouden met volledige compensatie.  
Daarnaast is als gevolg van indexaties 1.000 euro meer ontvangen voor de subsidie vanuit impulsgebieden 
en is er bijna 1.000 euro meer ontvangen vanuit Passend Onderwijs. 
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(B2)  
gecontinueerd voor schooljaar 2017/18, hier was in de begroting voorzichtigheidshalve geen rekening mee 
gehouden. De extra ontvangen bedragen zijn besteed aan nascholing. 
 
(B3)  Binnen de overige baten is ruim 8.000 euro meer ontvangen dan begroot. Dit heeft te maken met 
hogere ouderbijdragen (vereniging), hogere inkomsten vanuit acties en baten in verband met 
veldopleiderschap. Tegenover laatstgenoemde staan extra loonkosten. 
 
(L1)  De personele lasten komen op totaal niveau 54.000 euro hoger uit dan begroot. Hierbij is onderscheid 
te maken tussen loonkosten en overige personele lasten. Een eenmalige uitkering van 500 euro per fte is 
begroot onder de overige personele lasten maar gerealiseerd onder de loonkosten. Daarnaast zorgen hogere 
pensioenpremies voor een overschrijding, hier staat echter de indexati

tegenover staan. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd hebben de loonkosten het budget met 32.000 euro 
overschreden. Grotendeels komt dit door een hogere inzet van het onderwijzend personeel 
omdat in de begroting 1 dienstverband niet was opgenomen.  
De overige personele lasten laten een overschrijding van 15.000 euro zien. Voornaamste oorzaak is hogere 
kosten voor nascholing (11.000 euro) en extern personeel (2.500 euro), hier staan echter de hogere inkomsten 
vanuit de gemeente tegenover vanuit de Leren Loont vergoeding. 
 
(L2)  De afschrijvingen komen iets lager uit dan begroot doordat de investeringen licht lager uit zijn gevallen. 
 
(L3)  Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van 1.500 euro op diverse posten. 
 
(L4)  De overschrijding op de overige instellingslasten wordt grotendeels verklaard door de extra kosten 
op de vereniging. Daarnaast heeft de school nog kosten gehad voor 1 tussentijdse doorverwijzing naar het 
speciaal onderwijs. 
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Financiële positie 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 

ACTIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2016  Ultimo 2015

   

 

Immateriële vaste activa  -  -  -

Materiële vaste activa  74  69  70

Financiële vaste activa  12  12  12

 
Totaal vaste activa  86  81  82

 
Voorraden  -  -  -

Vorderingen  
59

 
64

 
92

Liquide middelen  450  459  428

 
Totaal vlottende activa  509  523  520

 
Totaal activa  595  604  602

 

PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2016  Ultimo 2015

   

 

Algemene reserve  263  287  251

Bestemmingsreserves publiek  -  -  -

Bestemmingsreserves privaat  141  142  143

Bestemmingsfonds publiek  -  -  -

Bestemmingsfonds privaat  -  -  -

 
Eigen vermogen  404  429  393

 
Voorzieningen  109  106  141

Langlopende schulden  -  -

Kortlopende schulden  82  69  68

 
Totaal passiva  595  604  602

Als gevolg van relatief hoge investeringen in smartboards is de materiële vaste activa met 5.000 euro 
gestegen. De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 
De reserves zijn met circa 25.000 euro gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. Binnen 
de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen publieke (school) en private (vereniging) reserves. 
De voorzieningen zijn met 3.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 15.600 euro 
gedoteerd en 12.700 euro onttrokken (vloerbedekking en dakonderhoud). 
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Financiële kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2015, 2016 en 2017, wordt tevens 
de algemene adviesnorm weergegeven. 
 

Kengetal Norm 2017 2016 2015 

Liquiditeit 2,00 6,19 7,58 7,64 

Solvabiliteit 0,50 0,68 0,71 0,65 

Rentabiliteit n.v.t. -3,00% 4,29% 1,30% 

Huisvestingsratio max.10% 5,48% 5,59% 5,67% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 44,84% 48,55% 47,23% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 25,65% 29,45% 26,37% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 72,14% 72,66% 77,41% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 56,82% 57,39% 61,30% 

De liquiditeit en de solvabiliteit laten een daling zien maar voldoen ruimschoots aan de gestelde normen. 
De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 
De rentabiliteit is in 2017 negatief, maar eerdere jaren positief. De financiële buffers zijn nog voldoende. 
De huisvestingsratio kent een maximale norm van 10%. Het kengetal laat zien of er niet te veel geld weglekt 
aan huisvesting. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan het groot onderhoud. In 2017 was dit kengetal 
5,5% wat dus ruim binnen de norm is. 
 
Belangrijk kengetal blijft het weerstandsvermogen. Er wordt een algemene norm gehanteerd van 15%. Het 
weerstandsvermogen bedraagt nu bijna 45% wat bevestigd dat de financiële buffers voldoende zijn. Exclusief 
private middelen wordt de norm van 15% ook behaald. Omdat de school een beperkt grootte heeft is het 
wenselijk om voldoende buffers aan te houden. Daarom wordt in 2018 nog eenmalig een negatief resultaat 
geaccepteerd maar worden op langere termijn positieve resultaten begroot. De continuïteitsparagraaf gaat 
hier verder op in.  
De kapitalisatiefactor komt met name in beeld wanneer de onderwijsresultaten minder zijn. Dan geldt een 
maximale norm van 60%. Op publiek niveau wordt deze norm niet overschreden wat aangeeft dat het kapitaal 
efficiënt wordt benut. 
 

Investerings- en financieringsbeleid 
In 2017 is er voor ruim 22.500 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 35.950 
euro. Er is in 2017 een bedrag van 17.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is 
gestegen.  
 
De investeringen hadden betrekking op de volgende categorieën: 
 

Inventaris en apparatuur 7.500 euro 

Leermiddelen 15.000 euro 

 12.500  

De investeringen binnen de inventaris en apparatuur hadden betrekking op meubilair (2.800 euro) een 
smartboard (3.700 euro) en een orgel (1.000 euro). De investering voor een podium is doorgeschoven naar 
2018 (5.000 euro). 
De leermiddelen hebben betrekking op een methode Taal (11.000 euro) en Biologie (4.000 euro). Deze 
investeringen zijn 7.500 euro lager uitgevallen dan begroot. 
 
Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe 
kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 
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Treasury verslag 
In 2017 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen 
wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. De publieke middelen zijn niet ondergebracht in 
risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er 
hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet 

en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te 
waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de 
wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke 
verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasurystatuut beschreven dat het beleid 
ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend 
is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn. 
Vanuit private middelen zijn leningen verstrekt aan het samenwerkingsverband WSNS Barendrecht. Het 
betreft een drietal leningen die aangegaan zijn per 1-8-2014. Het betreft een rentedragende lening met een 
looptijd van maximaal 25 jaar (Leensom I), een t.o.v. de bank achtergestelde lening met een looptijd van 37 
jaar (Leensom II) en een lening met een wederzijds opzegtermijn van 3 maanden (Leensom III). Ten opzichte 
van vorig jaar is het leningbedrag niet aangepast. Totaal gaat het om 12.000 euro per 31 december 2017.  
 

 

 

Toekomstige externe ontwikkelingen 
 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022 is rekening gehouden met externe ontwikkelingen. 
Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2018, ontwikkelingen in de cao en het nieuwe 
regeerakkoord. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de begroting 2018. 
 

Toekomstige interne ontwikkelingen 
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Functiecategorie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Directie 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Onderwijzend personeel 5,52 5,10 4,68 4,68 4,68 4,68 

Onderwijsondersteunend personeel  1,36 1,22 1,15 1,15 1,15 1,15 

Schoonmaak 1,44 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Vervanging eigen rekening 0,17 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Totaal 10,49 10,03 9,53 9,53 9,53 9,53 

Bovenstaande tabellen laten de verwachte ontwikkeling zien van het leerlingenaantal met de daarbij 
behorende inzet. Het leerlingaantal lijkt de komende jaren te gaan dalen van 130 leerlingen in 2016 naar 
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minder dan 100 leerlingen vanaf 2020. Jaarlijks is rekening gehouden met een instroom van 13 leerlingen, 
afwijkingen hierop kunnen nog verschillen geven voor de toekomst. Zeker omdat de school regelmatig te 
maken heeft met gezinnen die naar een ander gebied verhuizen. 
 
Het dalende leerlingaantal heeft ook gevolgen voor de formatie. Per het nieuwe schooljaar zal de formatie van 
onderwijzend personeel met 0,675 fte afnemen en van het onderwijsondersteunend personeel met 0,125 fte. 
Omdat bovenstaand overzicht de ontwikkeling in kalenderjaren toont is dit niet exact zichtbaar. Het bestuur is 
dankbaar dat de teruggang door het personeel zelf is ingevuld. 
 

Staat van baten en lasten  begroting 
  

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting 
2017  2018  2019  2020 

   

Baten  
(B1) Rijksbijdragen  736  717  714  709

(B2) Overige overheidsbijdragen  26  25  15  -

(B3) Overige baten  62  54  54  54

 
Totaal baten  824  796  783  763

 
Lasten  
(L1) Personele lasten  686  646  619  625

(L2) Afschrijvingen  17  18  18  17

(L3) Huisvestingslasten  47  52  50  50

(L4) Overige instellingslasten  100  95  94  94

 
Totaal lasten  849  810  781  786

 
Saldo baten en lasten  -25  -14  2  -24

 
(R1) Saldo fin. baten en lasten  -0  -  -  -

 
Nettoresultaat  -25  -14  2  -24

Bovenstaand overzicht toont de begroting voor de komende jaren. In 2018 wordt nog een negatief resultaat 
begroot omdat het bestuur ervoor gekozen heeft de formatie in het schooljaar 2017/18 nog niet te reduceren. 
Dit wordt wel per het nieuwe schooljaar gerealiseerd waardoor de begroting voor 2019 positief is. Het resultaat 
voor 2020 is wel negatief, hier wordt echter nog op gestuurd.  
Inmiddels is bekend dat het kabinet eerder geld beschikbaar stelt voor het verminderen van de werkdruk. Hier 
is in de begroting nog geen rekening mee gehouden.  
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Balans  begroting 
 

ACTIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020

 
   

 

Immateriële vaste activa                 -                   -                   -                   -   

Materiële vaste activa                74               108                90                75 

Financiële vaste activa                12                12                12                12 

 
Totaal vaste activa                86               120               102                87 

 
Voorraden                 -                   -                   -                   -   

Vorderingen                59                52                64                64 

Effecten                 -                   -                   -                   -   

Liquide middelen               450               389               383               376 

 
Totaal vlottende activa               509               441               447               440 

 
Totaal activa              595              561              548              527 

 

PASSIVA  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020

 
   

 

Algemene reserve               263               265               272               252 

Best. reserve publiek                 -                   -                   -                   -   

Best. reserve privaat               141               138               134               130 

Best. fonds publiek                 -                   -                   -                   -   

Best. fonds privaat                 -                   -                   -                   -   

 
Eigen vermogen               404               403               405               382 

 
Voorzieningen               109               101                74                76 

Langlopende schulden                 -                   -                   -                   -   

Kortlopende schulden                82                69                69                69 

 
Totaal passiva              595              573              548              527 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2017 en de jaren hierop volgend. De balans van 2017 is gebaseerd 
op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2018 zijn echter berekend op basis van een voorlopige inschatting 
van 2017 per het najaar 2017. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn 
ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus waarbij het 
bestuur de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort. De basis voor de verantwoording wordt naast 
de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie en het bestuur, 
in samenwerking met een externe deskundige van de VGS, wordt opgesteld. In deze meerjarenbegroting 

ig zijn. 
 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van 
informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is 
daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  
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De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er ook sprake is van r

terugkomend fenomeen. In de begroting is reeds aandacht besteed aan de extra middelen die nu in het 
regeerakkoord naar voren komen. Er is dus sprake van een positief risico/scenario.  
 
Een ander risico heeft betrekking op de ontwikkeling van het leerlingaantal. De komende jaren wordt een 
daling verwacht richting de 110 leerlingen. Dit heeft onvermijdelijke gevolgen voor de formatie. In het huidige 
schooljaar (2017/18) wordt een overbezetting (en dus negatieve resultaten) geaccepteerd door het bestuur. 
Per het nieuwe schooljaar dient de formatie echter teruggebracht worden. Dit kan gerealiseerd worden doordat 

ijwillig minder gaan werken. Wij zijn als bestuur heel dankbaar dat deze noodzaak tot 
vermindering formatie vanuit het team zelf is ingevuld. Het toont de betrokkenheid en binding van de 
personeelsleden met het schoolbelang. 
 
Verder is in de begroting rekening gehouden met een onderhoudsplan van 2015-2025. Er is dus sprake van 
een enigszins verouderd plan. In 2018 zal het plan worden geactualiseerd waarbij ook rekening wordt 
gehouden met een langere termijn. Gevolg kan zijn dat de dotatie moet stijgen. Het bestuur houdt hier reeds 
rekening mee door in de begroting uit te gaan van een verhoging van de jaarlijkse dotatie met 5.000 euro. 
 
Tot slot ontvangt de school aanvullende bekostiging in verband met impulsgebieden. Dat wil zeggen dat de 
school in een postcodegebied valt met gemiddeld meer onderwijsachterstanden. In schooljaar 2017/2018 
wordt nog 6.000 euro ontvangen voor onderwijsachterstanden. De algehele regeling met betrekking tot 
onderwijsachterstanden wordt in 2019 echter herzien. Er komen nieuwe maatstaven die het 
achterstandenbeleid bepaald. Dit kan zowel positieve als negatieve effecten hebben voor de school. In het 
meest negatieve scenario blijft niets van deze middelen over, in het meest positieve scenario stijgen de 
middelen naar 22.000 euro. 
 
Nie - 

dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

 

 

financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen 
vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik 
gemaakt van een standaard risicoprofiel 15%. 
 

om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De meerjarenbegroting en 
het meerjaren onderhoudsplan is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een 
uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 
doorgerekend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend geweest. 

n de organisatie in gevaar gebracht hebben. 
Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
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