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8.1 Jaarrekening 2016

A Grondslagen van de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële
Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbíj wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2
títel 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 voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 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 opmakeri van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecíjfers opgenomen van het voorgaande jaar,
alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versíe van de begroting van het
verantwoordingsjaar.

Schattingswijziging
In 2016 ís er een schattingswijziging geweest voor de berekening van de voorziening jubilea. Deze
wijziging ís het betreffende onderdeel nader toegelicht. Het effect van deze wijzing is relatief gering.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materíële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkríjgingprijs 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 1 januari van het jaar van investeren. Investeringen onder de € 1.000
worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch
eigendom berust bij het schoolbestuur.

Het economisch en juridisch eigendom van het bestuurskantoor (Stationsplein 1 te Wijchen) berust bij
de stichting.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Effecten

De effecten (beleggíngsportefeuille) worden gewaardeerd tegen marktwaarde op balansdatum. Er
bestaat niet een stellig voornemen de effecten aan te houden tot aflossingsdatum.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichtíng op de balans, ter vrije
beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en
vvordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort vvordt: dit resultaat ten laste
van de algemene reserve gebracht.
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in
de toelichting op de balans.

Bestemmíngsreserve onderhoud
Deze bestemmingsreserve is in 2015 gevormd om gedurende de komende 20 jaar te
voorzien in een extra dotatie aan de voorziening onderhoud van € 75.000 op jaarbasis.

Bestemmíngsreserve innovatie
In december 2C)13 zíjn van het ministerie van OCW incidentele middelen verkregen ten
bedrage van € 950.000. Besloten is dat deze middelen door de scholen worden íngezet
voor innovatie.

Voorzieningen
De voorzieníngen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplíchtingen die op
balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlíjk is dat een uitstroom van míddelen noodzakelijk is,
waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet
op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar
waarschijnlíjkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uít risíco's díe op
balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij
een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorzieníng onderhoud
Met ingang van het verantwoordingsjaar 2015 is gestart met het creëren van een
onderhoudsvoorziening ten behoeve van de dekking van de onderhoudskosten die een meerjaríg
karakter kennen. De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot
planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben.
De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode
kent van 40 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De
voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren
onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. De voorziening wordt
eens per 4 jaar geactualíseerd (o.a. qua prijspeíl). Kosten van periodíek groot onderhoud worden ten
laste gebracht van de voorziening onderhoud op het moment dat deze zich voordoen en voor zover ze
zijn voorzien.

Voorziening duurzame inzetbaarheid
Met ingang van het verslagjaar 2016 ís een voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd ter dekking
van de kosten voor inzet van de vervangíng wegens gespaarde verlofuren van medewerkers in de
leeftijd van 57 jaar en ouder.
Bij de opbouw van de voorziening is rekening gehouden met het níveau van de loonkosten van de
spaarder. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening jubílea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificatíes die op grond van
de CAO dienen te worden betaald. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de berekeningswijze voor het
bepalen van de hoogte van de voorziening met ingang van het verslagjaar 2016 gewijzigd.
Uitgangspunt voor de berekening van de opbouw van de voorziening is het vaste bedrag van € 950,00
per FTE per ultimo van het jaar.

Kortlopende schulden en overlopende passíva
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptíjd van maximaal één jaar en zijn opgenomen
tegen de nominale waarde.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslaq3aar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen OCW
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-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 (doelsubsídies 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
bestedíngstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of
provincie. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie
van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend
aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van
de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten díe betrekking hebben op o.a. het inhuren van
extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheídszorg.

Afschrijvingen
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Gebouwen 2,50'/o
Overige materiële vaste activa:
- Toiletten, terreininrichtinq, vloeren 3 , 3 3 o/o
- cv, stoffering, a0arminstallatie, zonwering 5,00'/o
Machines en installaties 10,00'/o
:'eubiíaír  ' '   '  500'!/o
Leermiddelen 12 , 5 0 o/o
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Pensioenverplichtingen
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling.
Hiervoor ín aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtígde leeftijd recht op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer
pensioen heeft opgebouwd bij Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Samenwerkingsstichting Kans en Kleur betaald hiervoor premies waarvan
70o/o door de werkgever wordt betaald en 30o/ü door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks ge'índexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensíoenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit
toelaat.

Naar de stand per 31 december 2016 is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds 96,6 o/o (bron:
website www.abp.nl, d.d. 27-Ol-2017). De beleidsdekkingsgraad bedraagt in 2016 91,7 '/o. Gedurende
het kalenderjaar 2016 ís een gemiddelde dekkingsgraad behaald van 91,7 o/o. Samenwerkingsstichting
Kans & Kleur 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. Samenwerkingsstichting
Kans & Kleur heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzícht

Het kasstroomoverzicht wordt 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 actíviteiten. Betaalde
interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmíddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in
het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen is opgenomen onder de
operationele activiteiten.
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B Balans (na resultaatbestemming)
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31-12-2016 31-12-2015

Activa c c

Vaste activa

Materiële vaste activa 3.211.963 3.312.583

Financiële vaste activa 24.750 26.100

3.236.713 3.338.683

Vlottende activa

Vorderingen 1.371.095 1.516.431

Effecten 67.500 75.OC)8

Liquide middelen 6.309.261 5.067.152

7.747.856 6.658.591

Totaal actíva 10.984.569 9.997.274

31-12-2016 31-12-2015

Passiva c c

Eigen vermogen 7.435.822 7.436.231

Voorzieningen 1.101.998 547.2C)6

Kortlopende schulden 2.446.749 2.013.837

Ïotaal passiva 10.984.569 9.997.274



C Staat van baten en lasten

ffl,
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Realisatie 2016

Herziene

begrotíng 2016
Realísatie 2015

c c c

Baten

Rijksbijdragen 19.312.621 19.116.417 19.304.828

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 381.005 281.593 304.872

Overige baten 346.222 183.991 304.523

Totaal baten 20.039.848 19.582.001 19.914.223

Lasten

Personeelslasten 16.177.368 16.297.836 15.900.938

Afschrijvingen op ímmateriële en materiële vaste activa 497.367 471.704 432.347

Huisvestingslasten 2.Cl66.385 1.673.845 1.535.904

Overige lasten 1.311.900 1.389.648 1.387.888

Totaal lasten 20.053.020 19.833.033 19.257.077

Saldo baten en lasten -13.172 -251.032 657.146

Financiële baten en lasten 12.763 18.000 46.754

Totaal resultaat -409 -233.032 703.900

Resultaat -409 -233.032 703.900

Mutatie bestemmingsreserve onderhoud ';ís.ooo o o

74.591 -233.032 703.900



D Kasstroomoverzicht
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2016 2015

c c

Kasstromen uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -13.172 657.146

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

Aanpassingen voor afschrijvingen 497.367 432.347

Toename van voorzieningen 554.792 336.204

Ïotaal aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat 1.052.159 768.551

Veranderingen in werkkapitaal:

Afname/Toename van kortlopende vorderingen 145.336 -255.189

Toename van kortlopende schulden 432.912 167.167

Ïotaal veranderingen in werkkapitaal: 578.248 -88.022

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.617.235 1.337.675

Ontvangen interest 24.175 52.391

Betaalde interest -3.904 -4.895

Koersverlies effecten -7.5ü8 -742

Mutaties overïcle financiële activa 1.350 o

Kasstroom uit operationele activiteiten 14.113 46.754

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -482.577 -397.353

Desinvesteringen ín materiële vaste activa 85.830 13.353

Afname effecten 7.5C)8 75.742

Kasstroom uit investeríngsactiviteiten -389.239 -308.258

Ïoename van liquide middelen 1.242.109 1.076.171

Eindstand liquide middelen 6.309.261 5.067.152

Beginstand liquide middelen 5.067.152 3.990.981

Toename van liquide middelen 1.242.109 1.076.171



E Ïoelichtíng bíj de balans

Per ül-C)1-2ül6 volledíg afgeschreven activa zijn in 2016 als desinvestering afgeboekt, dit betreft een bedrag van
€ 61.195 aan afschrijvingen en cummulatieve afschrijvingen. Als gevolg van het sluíten van een school is een deel
van de actíva van deze school volledig afgeschreven en een deel tegen boekwaarde overdragen naar andere Kans &
Kleur scholen. De buiten gebruik gestelde en overgedragen activa hadden een aanschafwaarde van € 130.035, de
cumulatieve afschrijvíng hiervan bedroeq € 44.205. De boekwaarde van de buíten gebruik gestelde activa ad
€ 21.776 is ten laste van het resultaat gebracht. De overgedragen activa zijn bij de overnemende scholen als
investering geboekt. De verzekerde waarde van het bestuurskantoor (Stationsplein 1) bedraagt € 830.170 (peildatum
december 2016).

Financiële vaste activa 31-12-2016 31-12-2015

Vlottende activa

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. Het vormen van een voorziening wegens
oninbaarheíd is niet nodig.

ffl,
ffi
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Stand begín període c c €- € ' '€) '
Verkrijgingswaarde 1.305.706 1.645.329 1.190.083 1.764.260 5.905.378

Cumulatieve afschríjving -248.371 -819.620 -696.735 -828.069 -2.592.795
Materiële vaste actíva begin
periode

1.057.335 825.709 493.348 936.191 3.312.583

Verloop gedurende període
Investeringen o 74.530 130.752 277.295 482.577

Desinvesteringen o -36.784 -78.527 -75.919 -191.230

Afschríjvingen -32.631 -84.287 -145.116 -235.333 -497.367

Afschrijving desinvesteringen o lCl.629 46.729 48.042 105.400

Mutatie gedurende periode -32.631 -35.912 -46.162 14.085 -100.620

Stand e}nde periode
Verkrijgingswaarde 1.305.7C)6 1.683.075 1.242.308 1.965.636 6.196.725
Cumulatieve afschrijvingen -281.002 -893.278 -795.122 -1.015.360 -2.984.762
Materiële vaste activa einae
periode

1.024.704 789.797 447.186 950.276 3.211.963

Afschríjvingspercentage 2 '/o - 3 , 3 3 o/o - 4 o/o 5 o/o 12 , 5 0 o/o 5 '/o - 2 0 o/o

€ c

Waarborgsommen 24.750 26.100
Totaal Financiële vaste activa 24.750 26.100

$'íT4 *» g r!P'» I«i 9 ?iÁll !-'l
Vorderingen c c

OCW/EZ 974.157 946.888

Vervangingsfonds 80.611 44.094

Noorderlicht 66.497 16.000

Huisvestingskosten 21 .728 29.384

Detachering o 23.732

Afrekeníng ID banen 4ü.441 o

Hogeschool Arnhem Nijmegen 9.720 o
Voorraad ICT gs 594

Stromenland Passend onderwijs o 311.652

Mosa groep afrekening 2016 12.960 o

Vervangingspool 3.119 o

Verkeersplein o 4.950

Nog te ontvangen bedragen 2.481 16.030

Gemeente vandalisme en inrichting 797 13.333

Gemeente overige vorderingen 64.971 o

Totaal overige vorderingen 1.277.580 1.406.657

Overlopende activa
Te ontvangen rente/ lopende rente 11 .788 27.492
Vooruitbetaalde kosten 81 .727 82.282

Overlopende actíva 93.515 109.774

Ïotaal vorderíngen 'i.:íji.ogs'( la51s.431



Bijlage 1 bij de jaarstukken is een uitgebreide versie van bovenstaande tabel, met ondermeer ratings en
koerswaarden.

De liquíde middelen opgenomen onder de bestuursrekeningen staan volledíg ter vrije beschíkking van
Samenwerkingsbestuur Kans en Kleur.
Ïotaal vlottende activa 7.747.856

Eigen vermogen

Het resultaat over 2016 wordt in 2C)16 bestemd aan de algemene reserve.

?

De voorziening onderhoud is in gebruik ter egalisatíe van onderhoudskosten in de loop der jaren.
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Obligaties c € c c
Deutsche Bank 4o/o FRN 2005-35 75.008 o -7.508 67.500

Totaal obligaties 75.008 o -7.508 67.500

I%'g!F(4mFrim(4aí eïR!fü».tíWl»9r't'b'»'k-a
-'-'-- € €'

Bestuursrekeningen 6.258.802 4.996.643
School bankrekeningen 49.300 69.615
Kassen 1.159 894
Kruisposten o o

Totaal liquide middelen 6.309.261 5.067.152

l--ll- l a- .. .- lí
c c c c

Algemene reserve 5.061.231 -4ü9 75.000 5.135.822

Bestemmingsreserve onderhoud l.425.Clü0 o -75.000 1.350.000

Bestemmingsreserve innovatie gso.ooo o o gso.ooo

Totaal eígen vermogen 7.436.231 -409 o 7.435.822

íwïíí'-lmir-lí (fë'(#ÄI»!i(l@*fö'»í#
c c

Voorziening onderhoud 323.460 863.173

Voorziening spaarverlof 11.077 o

Voorziening duurzame inzetbaarheid o 3.000

Voorziening jubilea 212.669 235.825

Ïotaal voorzieníngen 547.206 1.101.998

illl . :ll, . Il.«.q
---' € - €  ' 

Begin van de periode 323.460
Dotaties 435.000

Eenmalige overdracht onderhoudsmiddelen Gemeente Wijchen 215.043

Onttrekkingen -110.330

104.713

Einde van de període 863.173

Kortlopend deel < 1 jaar l 261.413
4anglopend deel > 1 jaar l 601.760

4'ii -1 I {..ë,' j'%
c

Begin van de periode 11.077
Dotaties o
Onttrekkingen -11.077
Eínde van de període o

Kortlopend deel < 1 jaar o

4anglopend deel > 1 jaar o



De voorziening spaarverlof betrof de verplichtingen aan personeel uít hoofde van spaarverlof. Deze voorziening is in
zijn geheel in 2016 vríjgevallen als gevolg van de uitdiensttreding.

De voorziening duurzame ínzetbaarheid betreft de verplíchtingen aan personeel uít hoofde van de cao bepalingen
duurzame inzetbaarheíd 57 jaíigen die hun budget sparen.

De voorziening jubilea betreft de verplichtingen aan personeel uit hoofde van jubilea.
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Begin van de periode o
Dotaties 3.OC)0
Onttrekkingen o
Einde van de període 3.000

Kortlopend deel < 1 jaar o

Langlopend deel > 1 jaar -3,-000

l'í) 'n (h
'-' '=-r

Begin van de periode 212.669
Dotaties 55.261
Onttrekkingen -32.105
Einde van de periode 235.825

Kortlo end deel < 1 'ggr 20-.000-
Lan lopend deel > 1 'aar 215.825

q:f)i 'FíW'nÏ'  Fl r" í »iei(+!H=m OSt$?l!Itj
Kortlopende schulden c €
Crediteuren 150.532 152.259

Belastingen en premies sociale verzekeringen 767.537 764.630
Schulden ter zake van pensioenen 160.385 173.519
Lonen en salarissen 8.348 11.538
Nog te betalen vakantíe-uitkering 494.502 486.908
Vervangingsfonds afrekening níet volledíge inzet Poolers 15.947 o

Paschalis reservering huisvesting aug-dec 16.500 16.500
Stichting Maatschappelijk Werk 8.505 32.000
Investeringen/ kosten Wifi netwerk 13.755 75.752
Energíe 1ü.676 12.84ü
De Komeet 16.389 16.389
Raet 6.805 8.188
Gemeente MFA 292.696 40.000
Gemeente Wijchen afrekening huisvesting Paschalis 30.000 40.000
Gemeente projectsubsidies 53.123 60.527
Gemeente reserverïng nulmeting gebouwen 20.000 20.000
Afrekeníng Noorderlicht 2014 tm 2016 (exploitatie) 185.062 o
Accountantskosten 5.95Cl 10.890
Nog te ontvangen facturen inhuur derden 33.700 Ó
Stromenland 37.757 o
Bijdrage exploitatíe energiekosten Speelhoeve 45.000 o
Punt Speciaal o 28.OCl0
Nog te betalen bedragen 24.356 63.897

Kortlopende schulden exclusíef overlopende passíva subtotaal 2.397.525 2.013.837

Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidie OCW 48.584 o
Vooruitontvangen bedragen 640 o
Overlopende passíva 49.224 o

Totaal kortlopende schulden 2.446.749 2.013.837



F Niet uit de balans blijkende verplichtíngen

Huur

De stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten met Konica Minolta Business Solutions
Nederland B.V.

De verplichting bedraagt € 9.384 per kwartaal.
Het contract heeft als ingangsdatum 1-7-2016 en kent een looptijd van 60 maanden.

ffl.
M

Financieel jaarverslag Samenwerkingsstichting Kans & Kleur definitief Pagina 13 van 27



G Model E Verbonden partijen

Samenwerkingsstichting Kans en Kleur neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Stromenland, zoals onderstaand toegelicht:

Verbonden partíj met belanq in bevoeqd qezaq
101-Ol-2016 t/m 31-12-2016
iStatutaire naam
«

l Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
IPO Stromenland
Coöperatieve Mosagroep U.A.
CPV Ingenium U.A.

'aT ffi

Juridische Statutaire Codp P'l

«
ueeiname- 1

VOrm

Stichting

zetel

Nijmegen

l

activiteite percenlffi
Coöperatie Cuijk Q 1
Coöperatie i.o. Cuijk 4 1
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H Ïoelichtíng op staat van baten en lasten

In onderstaande opstellingen treft u een vergelijking tussen het in 2016 gerealiseerde resultaat en de
herzíene begroting 2016, en het resultaat van 2015. De herziene begroting 2016 is door de Raad van
Toezicht goedgekeurd in haar vergaderíng van 26 september 2016.

i l gIl l
Overheidsbiidraqen en -subsidies overïqe , H«irzienei

"a'ï'-"- Realisatie 2015 I
begroting 2016 1

Realisatie 2016 ,loverheden - l
I«

r T € T € ]
iVe-r-goedingen gemeente (**) r l ?
Subsidie Province Gelderland r q q
Ïotaal Overheidsbíjdragen en -subsidies ï? '?

c T
za;T?
?

281.593í

ter k@wúM?
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smam
'Rijksbijdraqen OCW/EZ ii . . c c c

Normatieve rijksbijd'rffijföOEW. (".) 18.611.607 1 8 . Á-i 7 . 5 8 7 18.4'iÓ':'ïÄj'
RijksbijdragenO.CW/EZ . ' ' 18.611.607 18.427.'Á7 18.450.343

Overíge subsidies OCW/EZ
Subsidie startgroep peutqrs ' 29.825 29.ë'>'i ' 51.128
Overige subsidies OCW/EZ 29.825 29.825 ';-i.l-i-m
Inkomenoverdracht rijksbijdrage S WV
Vergoedingen passend on.derw.i3.s 671.189 659.005 803.357

Inkomensoverdracht rijksfüja'rage SWV  671.189 ssg.ÖÖï' 803.357

Totaal RijksQ.Qj.cjragen ' 19.312.621 19.116.417 19.304.828

=a ol [- a
1.

s !!! m
.H
)..l:EU

m m w
€ c c

Ouderbijdrage 21.518 o 5.470

Baten verhuur medegebruik 89.235 50.248 70.880

Sponsoring 2.553 o o

Detacheringen inkomsten 132.017 94.393 90.975

Overige baten (***) 100.899 39.350 137.198

Ïotaal Overige baten " 'i46.222 183.991 304.523
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c

Personele lumpsum  13.144.488
Impulsgebieden 131.504

Mate.r.i.ë.l.q instandhouding 2.812.526

Prestatiebox  422.226
Personeel- en arbeidsmarktbeleid 2.066.160

Eerste opvang vreerfüÍ61'í'nj'füÍ o

VerlofsubsidÍ6 " '-'- . . '  ' 34.703

Loonkosten OOP 0

ÏotaaÍ Í'4orm'atieve rijksbijfüajm'OCW 18fë'i'i607

o-. . - I
«

€

13.221.103

152.715

2.783.705

310.060

1.934.354

15.375

21.455

11.576

18.450.343

Thul kí-sí*'-*--i= «- =- a- o--. -,.iu 4Ilm&niílÄmJfü" í m
!!ll*-
-j

í

')7í j,J
í

c

Vergo.edi..ng ID-bane'n . . ii ii . 40.441

.Vergo'edfög gymzalen '  ' ' 17.000
'Vergped.i.ngen Gem6'ente .  278.379

Tota'al Mergoeding gemee;è6' 335.820

a-. . - ë

l

€

40.158

9.378

220.696

270.232



1

l

ffl.
Q

Financieel jaarverslag Samenwerkingsstichting Kans & Kleur definitief Pagina 17 van 27
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c

Vergoeding Junior Technovium overloop 29.260

Vergoeding äMK.overloop....  ' 4.444

Vergo.eding KunsÍÍ:füÍ 'Eul'Í-u'ur over.loop ' 15.37Ó
Bijd'ra5e Hogeschool Arnhem ÏÍjfö'Íegen 9.720

Bijdrage èoopfüatiefonds ' 2.700

Díverse sponsoring ggi

Sponsorgelden Viersprong ' o

Bijdrage technieklokaal Maaswaal  5.5CiÓ
Vergoeding inzet.Sl,0 .. o

Uitkering asbest Samsam ' Ö
Bijd'rage-aan krimpnotitie ' -'- o

B.ijd.r.age de Eersè'effitap . iiiiii ' " ' 3.616

Vergoeding Stromenland OPR 3.537

B.ijdrage Rabo'b'a'nk Verkeersplein " 0

Gemeente Wijchen o

Project Malawi 0

Pionierssubsidie Viersprong ' ' 2.000

Jantje Beton 462

Vergoeding inbraak Paulus' '  o

Cultuurproject 2014 Boskriek o

Opheffing bankrekening 't Palet o

Opheffing bankrekening Paschalis o

Bijdragen van ouderraden o

Vergoeding VIP-pool o

Deelnemersbijdrage jubileum Paulusschool o

Correctïe particípatiefonds 2014 o

Overige baten 23.298

Totaal overige baten 100.899

t!! !! l ff «
üä

« í m«
c

o

o

o

o

o

4.022

1.602

5.500

4.500

20.000

13.037

o

4.938

4.950

l 2.500
4.298

2.251

1.106

2.413

2.000

3.415

3.684

1.775

6.486

5.280

1.222

42.219

137.198
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€ c c
Lonen e'n scílarissen--  ' 11.326.815 15.j47.j'jj 11.201.821
Socíale lasten " ' ' i.581.47,5 o 1.505'.157
Pensioenlasten 1.383.996 o 1.462.034
Premie WF ' '- '--' 662.657 o 658.953
í emie PF ' ' ' 377.832 o 463.380

Salariskoffitentlvvervangi.n.gpfo25js  '-'- 508.957 0 436.44B

Lonen en salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten

15.841.729 15.447,737 15.727.793

Overige personele lasten
Kosten inleen personeel 307.872 248.666 296.927

DotaéÏevoorziening.jgbj..l.e.a.............. ' ' 55.261 4Ö'JÖ'ÖÖ 60.965

Dotatie voorziening füÍu'réÏ'nzetbaarheid.  ' j:o6Ö'   o o

Professionaliseríngskosten (incl. Kans e;'K'leur '
.acade@ie)

411.659 286.650 273.413

Kosten arbodienst en BGZ 17.581 lèJOO0 19.254

Reis-en verblijfskosten- ' 14.660 14.150 13.998
'KanëÏne kosten ' ' 34.852 32.300 34.340

Overige personeelskosten 134.334 209.333 Íi'l.534
Overige personele lasten ' 9790219 850.099 810.431

Ontvangen vergoedingen
Uitkeringen Vervangingsfonds ' -530.991 o -448.071

Personele uitkeringen niet-VF -112.589 o -189.215
Uitkermgen die persofüelslasten
verminderen

-643.580 o -637.286

Totaal personele lasten" 16.177.368 16.297.836 15.900.938
Gemiddeld FÏE 248,24 253,84

Á'Á-;. u: '-l '?!!!!!!.W« «
Fï.:míN. Q7 Q fünaï! r» IJ I ÏÍÏ: Ga:-

ímPM W IM Iik !!'l m mm Q !!ï ss
fn J-.!:: ËJ !l I, :l Wu ':'l!iJ :],!b u (è :ú7 U

mmiíi «m'mn u« «í s a«í s«s ímm
c -'-'-ë-- c

Gei'bo'uwen en terreinen 32.631 32.642 32.643
Meubilair' '-- 84.287 83.411 82.280

Inventaris.enappa.ratq.ur.' 56.322 56.935 59.391
ICT ----- 145.458 115.103 78.626

'6na'e'r;ijs.l.eerpak.:et .  ' ' 145.116 153.048 148.992

Ove.yi.ge materiële vaste activa 33.553 30.565 30.415

Totaal Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

497.367 471.704 432.347



** Dit betrefl: onder andere brede school activiteíten.
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c c € '
Huur/medegebruik 14.660 114.620 -'- 2.371
[)otatie'vÖo;jieni.ng....onde.r.ho.u.d  435.000 435.000 435.000

qnderhoud multifÍÍ'nètíonele 'accomodaties 403.894 ioo.ooo 6
Be'í':'eer multifun.q;ionel.q...accq.Bmoa'aties ' 270.217 85.911 206.993

Beveiliging '  '- j8.Ol5 34.070 ÏÖ.776
Dagelijks on.d.erhoud / InventarÍs 171.275 151.515 118.791

Tuinonderhoud 14.922 12.925 9.432

Schoon.m,a.qkkosten ' '-' . 371.67è 366.192 362.ÓÏj
Energíefö'Water ' ' ' 262.063 3CiC).inÖ  '  '>87.125
Heffingí>n ii . ' ' '- 84.gëÓ 72.852 73.339

Totaal hui'svestingslasten " " 2.066.385 1.673.845 1,535.904

' - a - a - o - 0 - - l i " ' o - a 0 - I
*-**íeu

i[- ïG
m m wí!!!m

d
)-lE( l-. :u

s« g m
Administratie- en beheerslasten € ' '-'-lc €
Kostep. q4ministratÍe ' 220.358 203.150 239.022
Accountantskosten 12.303 11.500 11.737
Bestuurskosten 18.666 31.000 24.052
Administratie- en beheerslasten 251.327 245.650 274.811

Inventaris en apparatuur
Onderhoud ICT automatiserinq 73.805 58.105 57.237
Inventaris eÍÍ apparatuur. iii ' " ' 73.805 58.105 57.237

Leer- en hulpmiddelen
Leermiddelen / verbruiksmaë6riaal 253.818 260.300 251.412

Licentíekosten onderwijs 161.141 142.100 121.091
Kopiee.r.k.osten en drukwerk 192.758 227.800 249.113
Leer= én hulpmiddelen 607.717 630.200 621.616

Overiqe
Kosten MR/OR 10.377 19.306 16.232

Verzeke.ri4ge.n 5.974 5.985 4.270

Culture'l'e'ÖoÍrming . iiii ' ' 40.747 50.605 33.734

Telefoonkosten ' " 27.985 30.250 31.144

Abonfü'mföten/Iidm.aatschqpen ' - so.ígí 56.41!È 53.037

Schoolr.eisqn spofüÍagfüÍ',-ka;'p 49.864 '- '-30.600 48.480

LeerlÍ'n'iona'erzo.e%q.n............................................. ' ' ' 15.896 13.475 -' 24.037
Kosten g.nderhoÚdb'eÍ'Í'ee;  . . j>':gj6 33.000 32.670

Ka ntoorb'enodigd heden ' '    - 1.369 3.ë8Ó' 2.146

Advies:ostq.í2 65.603 110.500 84.768

Representatíekosten 16.454 21.150 21.050

Kos-ten projecten '*' ' 2i.=ÍÖë  -'-48.147 43.296

Overïge kosten onderwijs 38.513 32.380 39.360

6;ï;er%.ge..........'.l' ,,,,, 379.051 - -Á5iï93 434.224

Totaal Overige lasten" ' ' '-- 1.311.900 ' l.38j-.648 1.387.888



De accountantskosten zijn vermeld ín onderstaand overzicht.

tar k$emffl?
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'Önde;:Íoekvarídejaarreke'ní'ÍÍj' .......... -' 12.001  ll.7i7
Andere controleopdrachten 303 o

Advíesdiensten op fiscaal terrein 0 ' Ö
Andere niet-controle diensten o o

4cqggptantshonora;Ï'ffi .................. 12jÖi 11.737

'-ö o -'-a 'ilG E [u
s a-. . - »mm lm

1ï$íí: !!
mw s

c - € ' Illlllllllll=lllll=lë-#
Rentebaten e.npoortgelijkeo5ÏYfögs.te.n ' 24.175 23.000 '  52.391
WaardeveranÖ'eringen van effecten ' -';.508  o Iiï>
Rentelasten en soortge'í'íjk6'Íé6'sÍ'en " -3.904 -5.000 -4.895

Ïotaal Financiële baten en lasten 12.763 18.000 46.754



I Model G Verantwoording subsidies

I
I

I
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Qm.schrijving Kenmerk Datum Bedrag toewijzing Ontvangen't7m versla'gajÍ statie afgerond?
c  - € -

Studieverlof DL/B/110284 17-08-2016 83.287 83.287 nee

o o
Totaal
00 *  s  -   I '

83.287 83.287
re
»i

'P.
Q íí 1- j ffi

tkï *
L

?
kJ

ffllll€- aa--:**
ëj[' V Il füQr

j ffl4€ :'l ;1». @!
.@ f.íl íl : IJ@'?'Jl l'ji 1

í

Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving .4qnmerk Datum Bedrag toewijzing Ontvangen t/m verslagjaar Totale kosten

'€ c c
o o o
0 o 0'

Totaal o o '0



J WNT verantwoording 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normeríng bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) íngegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de op Samenwerkíngsstichting Kans en Kleur van toepassíng zijnde regelgeving. In
2016 is deze wet verder verfijnd naar klasse-indeling binnen het PO. Samenwerkingsstichting Kans en Kleur valt in klasse D.

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

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Samenwerkingsstichtíng Kans en Kleur is € 140.000.

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur)
van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het díenstverband nooit groter kan zíjn dan 1,O fte. Het
individuele WNT-maximum vooor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15o/o en voor de overige leden
10'/o van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor topfunctíonarissen zonder
díenstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur
van de opdracht als voor het uurtarief.

jl. Bezoldiqinq topfunctionarissen

I a=++0 m

«
«

xa. teiainggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekkinq. Tevens leidinqqevende l
topfunctionarissen zonder dienstbetrekkinq vanaf de 13e maand van de functievervullin«) í
Bedraqen x € 1 I

l

Mevr. H.G. Biemond r
Functiegegevens Voorzitter CvB Voorzïtter CvB

I Aanvang en einde functievervulling in I Ol/Ol- Ol/Ol-
31/12/2016 I 31/12/2015

}Omvang dienstverband (in fte) ï Tml ?
}Gewezen topfunctionaris? ï nee r nee I

(Fictieve) dienstbetrekking? ï nee r nee 1

Indívídueel WNT-maximum r ? ?

1c. Toezichthoudende topl
Bedragen x € 1

n o 'l ssen
?m

Il'NlInl M »rari Vlipr

í
íAanvang en einde functievervulling in
2016

ï?
r Ol/Ol-31/12

r)hr. G.J. tJlp»rr n 1 M Mpsrr K I
Gasseling

l
Majoor Víiri.ÏI-lfüLlel:5-

Kiesling í
}Lid '? T? 1
r Ol/Ol-31/12 0l/Ol-3al/12

nhr. L.A.
Heldens

Ï'Ï'
rOl/Ol-31/12 Ol/01-31/12

Individueel WNÏ-maximum 2016 r ? ? ? ï? ?

ter t«%mfficaUe
?
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Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten 2

Ïotaal aantal complexíteitspunten 9

Beloning 91.387 86.894

Belastbare onkostenvergoedingen 447 492

Beloningen betaalbaar op termijn 12.323 12.388
Subtotaal 104.157 99.774

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Ïotaal bezoldiging 104.157 99.774

Verplíchte motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t

Beloning 4.7BO 2390 " j:'892 2390 " 2390 "
Belastbare onkostenvergoedingen 403 o o 84 575

Beloningen betaalbaar op termijn o o o o o
Subtotaal 5. 183 2.390 2.892 2.474 2.965

-/- Onverschuldigd betaald bedrag o o o o 0

Ïotaal bezoldiging 2016 5.183 2.390 2.892 ï:ïi4 2.965



* exclusief BTW

s

«

Níet Van toepassing.

3. Overige rapportageverplíchtinqen op grond van de WNT 1
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een
bezoldiging boven het indivíduele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zíjn of hadden moeten worden. De genoemde vergoedingsbedragen zijn de bedragen exclusief BTW.

ter k$erföflcaí'Be
(iü
rs
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Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Gegevens 2015
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in
2015 Ol/Ol - 31-/12 01/Ol - 31-/12 Ol/Ol - 31-/12 Ol/Ol -31-/12 oüioí - 31-/12

Indívídueel WNÏ-maximum 2015 17.800 17.800 17.800 17.800 1 7.8(m'

Beloning 4.718 2359 ' 590 1573" 2359 "

Belastbare onkostenvergoedingen 563 o o 36 541

Beloningen betaalbaar op termijn o o o o ü
Subtotaal 5.281 2.359 590 1 .609 2.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag o o o o O

Ïotaal bezoldíging 2015 5.281 2.359 sgo 1.609 2.900

Verplichte motivering indíen overschrijdíng n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

P « - í- -«- e-- « a l- -1.100 ël *. - -l ll-«- l- - l



K Ondertekening

Vaststelling en goedkeuríng jaarrekening.
Het college van bestuur van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur heeft de jaarrekening 2016
vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2ül7.

De raad van toezicht van Samenwerkingsstíchting Kans en Kleur heefl: de jaarrekening goedgekeurd in
de vergadering van 6 juni 2017.

Ondertekening door leden van college van bestuur en raad van toezicht
Ten blijke van de vaststelling en goedkeuring is de jaarrekening ingevolge artikel 15 lid 6 van de
statuten ondertekend door alle leden van het college van bestuur en raad van toezicht.

College van bestuur

Drs. H.G. Biemond

Voorzitter college van bestuur

Raad van toezícht:

Mr. Drs. Ing. M. van Vliet
Voorzitter raad van toezicht

G.J. Gasseling QC
Vicevoorzitter raad van toezicht

L.A. Heldens

Lid raad van toezicht
Drs. K. Vogels-Kiesling
Lid raad van toezicht

D.J.M. Majoor
Lid raad van toezicht
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L Overige gegevens

Bestemming resultaat
Het saldo van de exploitatie - € 4ü9 wordt als volqt bestemd:

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan tot aan de datum van
het opmaken van de jaarrekening die nadere informatie geven over de feitelijke sítuatie
op balansdatum.

W
Q
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Controleverklaring
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