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Betreft: Aanvraag bekostiging nieuwe school in tweede en volgende jaren. 
BRIN 31LA 

Geachte heer, mevrouw, 

Met ingang van 1 augustus 2021 stijgt het aantal leerlingen aan de SvPO Hengelo (BRIN 
31LA) van 112 naar 192 leerlingen. Zoals bekend is de bekostiging voor de maanden 
augustus t/m december echter gebaseerd op het aantal leerlingen ingeschreven op 1 
oktober 2020, te weten 112. Dit is uiteraard niet voldoende om alle docenten in te huren 
voor de 192 leerlingen. 

Vanwege de leerlingengroei dien ik daarom bij deze een verzoek in om de 
bekostiging voor de maanden augustus t/m december te baseren op 192 leerlingen. Dit 
verzoek is gebaseerd op: Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en 
aanvullende bekostiging nieuwe school VO, artikel 7 lid 1: "Het bevoegd gezag van de 
nieuwe school kan op grond van artikel 85a, tweede lid van de W.V.O., een aanvraag 
indienen voor een aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei". Omdat de Minister 
volgens artikel 85a tweede lid de aanvraag honoreert afhankelijk van een beoordeling 
van de financiele positie aan de hand van de jaarrekening over het voorafgaande 
kalenderjaar, treft u als bijlage de jaarrekening 2020 aan. Uiteraard hebben wij de 
docenten voor het komend schooljaar inmiddels aangetrokken. Aangezien wij alle 
bekostiging besteden aan het primaire proces, zoals ook door de inspectie is vastgesteld, 
en wij als beginnende school geen reserves hebben kunnen opbouwen, verzoek ik u om 
op deze aanvraag voor aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei met spoed te 
reageren. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Misha van Denderen 
Voorzitter van Bestuur SvPO Hengelo 
Bijlage: Jaarrekening 2020 
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Finantiele kengetaiten 

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die 
verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt. 

Menge alien 	 2020 	2019 

Solvabiliteit 	 61,31% 	91,54% 
Eigen vermogen in percentage van het Wale vermogen. 
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lenge 
termijn verplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als goed aangemerkt. Is de 
waarde hoger dan 25% dan is de stichting in staat om aan haar lange termijn 
verplichtingen te voldoen. 
Solvabiliteit excl. Voorzieningen 	 58,84% 	90,20% 

liouiditeit (Quick ratio) 	 0,62 	10,44 
Verhouding vlottende active minus voorraden en kordopend vreemd vermogen. 

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar 
verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. Een waarde tussen 
de 1,5 en 2 is goed. ligt de waarde boven de 1,5 dan is de Stichting in staat aan 
haar verplichtin'gen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. 

16,72% 	55,70% Weerstandsvermogen (VO)  
Verhouding tussen het totale eigen vermogen en het totaal van de totale baton 
indusief rentebaten en de waardeveranderingen en avenge opbrengsten 
financiele vaste activa 

Weerstandsvermogen  
Verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de materlele vaste activa en 
het totaal van de rijksbijdragen. 
Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de stichting als 
aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie 
van de stichting en over de mogelijkheden om financiele tegenvallers te kunnen 
opvangen. 

Rentabiliteit 
Verhouding exploitatieresultaat en de totale baton. 

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een 
positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de 
gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat (het 
"exploitatiesaldo") te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering. 

Kaoitalisatiefactor inclusief orivaat  
tie kapitaiisaneractor geerr een inocave or net rotate vermogen van oe 
organisatie nlet of inefficient wordt benut voor de uitvoering van de taken van de 
organisatie. De kapitalisadefactor wordt bepaald door het totale kapitaal minus 
de gebouwen en terreinen te delen door de totale baton inclusief de financiele 
baten. 
De volgende percentages worden hierbij ter indicatie gehanteerd: 
60% voor kieine besturen (<5 min) 

-5,82% 	75,24% 

-12,97% 	55,70% 

13,68% 	61,76% 
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Normatief eigen vermogen 	 702.369 

In 2020 is een nieuw kengetal ontwikkeld voor het normatieve eigen vermogen. 
Dit kengetal dient opgenomen to worden in het bestuursverslag en dat wanneer 
het eigen vermogen hoger is dan dit kengetal de instelling heeft toegelicht 
waarom dit het geval is of hoe het vermogen wordt afgebouwd. 
Formule onderwijsinstellingen 

Normatief Eigen Vermogen = 0,5 * (aanschafwaarde gebouw * 1,27) + 
boekwaarde resterende materiele vaste activa + 0,05 * alle baten (onder 12 
miljoen oplopend naar 0,1 bij 3 miljoen en daaronder 300.000) 

Publiek eigen vermogen 	 216.413 

Bovenmatia eigen vermoaen 	 n.v.t. 

Aantal leerlincien per teldatum 1-10 	 116 	52 
Gemiddeld Aantal h I t (indusief vervanainq) 	 7,77 	2,6 
Personeelskosten (lonen en salarissen) per FTE per iaar (ornaerekend) 	 € 62.390 	58.173 
Percentaae totale oersoneelslasten t.o.v, de totale lasten 	 34,73% 	52,74% 
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Activiteiten van het bevoegd gezag 

deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo en van de ander deze rechtspersoon 
vatlende school (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. 

Grondslagen voor de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriele Richtlijn jaarverslaggeving 
onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Baten en lasten warden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten warden stechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, warden in acht genomen indien zij yam' het opmaken van de jaarrekening bekend zijn gewarden. 

In de presentatie van de overige personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten is ten opzichte van de jaarrekening 
2019 een verschuiving verwerkt in de jaarrekening 2020. Het tataal van de kosten is ongewijzigd gebleven. 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn vermeld in hele euro's. 

GrcirittsN 	 ing v.rt actit:a en pn.,,:ivn 

Waardering van activa en passiva 
Activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominate waarde tenzij hieronder 
anders vermeld. 

Matenee vaste activa 
De materiele vaste activa warden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen warden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en warden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend 
met een eventuete restwaarde. 

Investeringssubsiclies 
Verkregen investeringssubsidies t.b.v. van de aanschaf van materiele vaste activa warden in mindering gebracht op de 
investeringen. 

Eigendom 
De gebouwen en terreinen warden opgenomen indien er sprake is van economisch eigendom. Hiervan is bijvoorbeeld sprake 
in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. 

Groot onderhoud 
De uitgaven voor groat onderhoud worden votgens de componentenmethode verwerkt op de balans. 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reete waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominate 
waarde. 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans 
enders is aangegeven. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid warden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
warden bepaald op basis van individuete beoordeling van de vorderingen. 

SvP0 Hengelo 	 - 415 ■ 	■ 	.e 	Jaarrekening 2020 

6 



6 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominate waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden 
verwerkt onder de vorderingen, Liquide middelen die gedurende Langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, 
worden verwerkt onder de financiele vaste activa. 

Eigen vermogen 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continufteit van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo. 

Doze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende 
baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten taste van de algemene reserve gebracht. 

Voorzieningen 
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat ken worden en voor zover deze 

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijntijkheid in de toekomst zullen worden geboekt 
maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen warden gevormd ter egalisatie van 
kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. 
Omdat de tijdswaarde niet materieel Is, warden de voorzieningen tegen nominate waarde gewaardeerd en niet tegen de 
contante waarde. 

voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit 
hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 

De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en een schatting van het bedrag per FTE. 
Omdat de tijdswaarde niet materieel is, is de voorziening tegen nominate waarde gewaardeerd en niet tegen de contante 
waarde. 

Kortlopende schulden 

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste een jaar. Kortlopende schulden worden 
bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde en vervotgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reele 
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn getijk aan de nominate waarde van de schuld, 

Overlopende passive 

De overtopende passive betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvotgende perioden worden toegerekend en/of 
nog te betaten bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. 

3 	 Grondslagen voor hepa!1r t1 pan h t eesuttaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe to rekenen 
lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop doze betrekking hebben. 

Rijksbijdragen 

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW. 
Tevens worden Kier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage. 

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdrage en de niet geoorrnerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doefsubsidies zonder 
verrekeningsclauSule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de de staat 
van baten en lasten. 

ueoormerkte ot.w-suosiates met een yrn oesteeo overscnot (ooetsuosiales waaroij net overscnot geen verrekeningsciausuie 
heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord near rato van de voortgang van de 
gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden 
verantwoord onder de overtopende passive. 
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verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde fasten komen. Met bestede middelen worden verantwoord onder de 
overlopende passive zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. 

Niet bestede middelen worden verantwoord ender de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op 
bale nsdatu m. 

Overige overheidsbijdragen 

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

Overige exploitatiesubsidies 
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baton en fasten gebracht in het jaar ten taste waarvan de 
gesubsidieerde fasten komen en/of waarin de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het exploitahetekort zich heeft 
voorgedaan. 

Overige baten 
Onder de overige baton 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 fasten 
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsieden die in dienst zijn van de rechtspersoon, 
alsmede de overige personele fasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 

Pensioenen 
Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. 

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is 
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. 
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door 
de werknemer wordt betaald. 
De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door hear financiele verplichtingen) dit toelaat. 

Per december 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd 
volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder to 
betalen premie als last in de staat van baten en fasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen 
de verschuidigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiele vaste active. In het jaar van 
investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte keuzen. 

Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De fasten worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige fasten 

De overige fasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het 
geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Financieel resultant 
De rentebaten en -fasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -fasten van 
uitgegeven en ontvangen leningen. 
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4 	 ($randxlagert voor het kasstroornoveizicht. 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor 
posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in 
de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als 
behorende tot de operationele activiteiten. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In 
het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 
De geidmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide 
gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. 

Transacties waarbij geen ruil van geidmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, warden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten. 

SvPO Hengelo 	
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(na resultaatverdeling) 

1. 	Activa 	 31 december 2020 	 31 december 2019 

Vaste Activa 

1.2 	Materiele vaste activa 
1.3 	Financiele vaste activa 

Totaal vaste activa  

279.347 	 49.910 

279.347 	 49.910 

Vlottende activa 
1.5 	Vorderingen 	 59.792 	 11.284 
1.7 	Liquide middelen 	 28.666 	 364.772 

Totaal vlottende activa 	 88.458 	 376.056 

Totaal activa 	 367.805 	 425.966  

2. 	Passiva 	 31 december 2020 	 31 december 2019 

2.1 	Eigen vermogen 	 216.413 
	

384.220 
2.2 	Voorzieningen 	 9.082 

	 5.714 
2.3 	Langlopende schulden 
2.4 	Kortlopende schulden 	 142.310 

	
36.032 

Totaal passiva 	 367.805 	 425.966 
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Mode! B: Staat van baton en fasten over 2020 

Realisatie 	 Begroting 	Realisatie 
2020 	 2020 	 2019 

3. 	Baten 
3.1 	Rijksbijdrage OCW 	 1.080.581 

	
1.164.000 	 444.325 

3.2 	Overige overheidsbijdragen 	 191.059 
	

100.000 	 244.279 
3.5 	Overige baten 	 22.451 

	
46.000 	 1.137 

6 

Totaal baten 	 1.294.091  1.310.000 	 689.741 

4. 	Lasten 
4.1 	Personeelslasten 	 507.099 	 828.000 	 161.036 
4.2 	Afschrijvingen 	 22.328 	 70.000 	 6.663 
4.3 	Huisvestingslasten 	 168.820 	 130.000 	 72.044 
4.4 	Overige lasten 	 761.920 	 210.000 	 65.597 

Totaal lasten 	 1.460.167 	1.238.000 	 305.340 

Saldo baten en lasten 	 -166.076 	 72.000 	 384.401 

5 	Financiele baten en lasten 	 1.731 	 181 

Resultaat 	 -167.807 	 72.000 	 384.220 
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2020 	 2019 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Saldo Baten en Lasten 	 -166.076 	 384.401 
Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen 	 22.328 	 6.663 
Mutaties voorzieningen 	 3.368 	 5.714 

6 

Veranderingen in vlottende middelen: 
Vorderingen (-/-) 	 -48.508 
Schulden 	 106.278 
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 

-11.284 
36.032 

-82.610 	 421.526 

Ontvangen interest 
Betaalde interest (-/-) 	 -1.731 	 -181 

-1.731 	 -181 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  

-84.341 	 421.345 

Investeringen in MVA (-/-) 
Investeringen in FVA (-/-) 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leningen 
Aflossing langlopende schulden 

251.765 	 56.573 

-251.765 	 -56.573 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten:  

Mutatie liquide middelen 	 -336.106 	 364.772 

Beginstand liquide middelen 	 364.772 
Mutatie liquide middelen 	 -336.106 	 364.772 

Eindstand liquide middelen 	 28.666 	 364.772 
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31 december 2020 	31 december 2019 
1.4 	Vorderingen 

1.4.1 	Vordering Stichting Persoonlijk Ondenvijs 	 18.750 
1.4.2 	Overlopende activa 	 41.042 	 11.284 

Vorderingen 	 59.792 	 11.284 

De overlopende activa betreft in zijn geheel vooruitbetaalde kosten, welke betrekking hebben op 2021. 

De vordering op Stichting Persoonlijk Onderwijs betreft een factuur die na balansdatum is gestuurd, 
hierover wordt geen rente berekend. 

Model EL. Efielen er1 LiquIde middelen 

1.5. 	Liquide middelen 

31 december 2020 	31 december 2019 

1.5.1 	Kasmiddelen 
1.5.2 	Tegoeden op bank- en girorekeningen 	 28.666 	 364.772 

Liquide middelen 	 28.666 	 364.772 



Mode EV: Eigen vermogen 

2.1 	Eigen vermogen 
Verloopoverzicht voorgaand boekjaar 

	

Stand per 	 Overige 	 Stand per 

	

1 januari 2019 	Resultaat 	mutaties 	31 december 2019  

Overige reserve 	 384.220 	 384.220 
Eisen Vermogen 	 384.220 	 384.220 

Uitsplitsing 
Algemene reserve 	 384.220 	 384.220 

Algemene reserve 	 384.220 	 384.220 

	

Stand per 	 Overige 	 Stand per 

	

1 januari 2020 	Resultaat 	mutaties 	31 december 2020  

Overige reserve 	 384.220 	-167.807 	 216.413 
Eigen Vermogen 	 384.220 -167.807 	 216.413 

Uitsplitsing 
Algemene reserve 	 384.220 	-167.807 	 216.413 

Algemene reserve 	 384.220 	-167.807 	 216.413 

Bestemming van het resultaat 

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het 
resultaat. 
Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Model VL: Voorzieningen 

	

Stand per 	 Stand per 

	

1 januari 2020 Onttrekking 	Dotatie 	31 december 2020  

2.2.1 Personeelsvoorziening 	 5.714 
	

3.367 	 9.082 
Perosnele voorzienimen 	 5.714 

	
3.367 	 9.082 

De personeelsvoorziening betreft enkel een voorziening voor jubilee. 
De looptijd van de voorziening is langer dan 1 jaar. 
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2.4 	Kortlopende schulden 

6 

31 december 2020 	31 december 2019 

2.4.1. 	Crediteuren 	 21.477 
	

3.728 
2.4.2. OCW/EZ 	 35.375 
2.4.3. 	Te betalen loonheffing 	 22.507 

	
10.238 

2.4.4. 	Schulden terzake van pensioenen 	 8.265 
	

4.786 
2.4.5. 	Overige schulden & overlopende passiva 	 54.686 

	
17.280 

Kortlopende schulden 

ToelichUng 2.4.2 Schutt/ DCW 

2.9.2.1 Vooruitontvangen subsidie VSV vast 
2.4.2.2 Zij-instroom 

Aanvullende bekostiging nieuwe school 

142.310 	 36.032 

9.000 
11.666 
14.709 

2.4.6 OCW 	 35.375 

Uitsplitsing Overige schulden & overlopende passive 

2.4.5.1 	5tichting Frederikssoon 	 19.965 
2.4.5.2 	Nettoloon 
2.4.53 	Vakantiegeld en -dagen 	 18.967 

	
9,354 

2.4.5.4 	Accountants- en administrabekosten 	 7.381 
	

7.926 
2.4.5.5 	Ovenge overlopende passive 	 8.873 

2.9.6 	Overige schulden & overlopende passiva 	 54.686 	 17.280 

De schuld aan de Stichting Freder/kssoon betreft een factuur die na balansdatum is gestuurd 
ontvangen, hier wordt geen rente berekend. 
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Moi el Gi Vera -4. nr 	subsIdle-s 

Gi. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn 
uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt 

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikking geheel 

Omschrijving 	Kenmerk 	Datum 	 uitgevoerd en afgerond  
Studieverlof 	9/326/39999 	3-3-2020 

G2. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt 

Er zijn geen subsidies ontvangen die middels model G verantwoord dienen to worden. 
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Model 0 Opgav tsvertteidsbijdragen 

3.1 	Rijksbijdragen 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

6 

3.1.1 	Rijksbijdrage OCW/EZ 
3.1.2 	Overige subsidies OCW/EZ 
3.1.4 	Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV  

1.037.053 	444,325 

43.528 

Riiksbijdraaen 	 1.080.581 	444.325 

3.2 	Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

3.2.1. 	Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
3.2.2 	Gemeente bijdragen 	 191.059 	244.279 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 	 191.059 	244.279 

3.5 	Overige baten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

3.5.1 	Ouderbijdragen 
3.5.2 	8ijdragen verbonden instellingen 	 20.724 	1.000 
3.5.3 	Overig 	 1.727 	137 

Overige baten 	 22.451 	1.137 

Toelichdng 3.5.2 &Orogen verbonden instellingen 
De bijdragen verbonden instellingen betreffen transacties op grond van art. 99 lid 6a van de 
Wet voortgezet onderwijs, Deze transacties worden tevens toegelicht in model E. 

SvP0 Hengelo 	 53  5.1.2.e 	Jaarrekening 2020 



Opgave van de lasten 

4 	Lasten 

4.1 	Personele lasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

6 

4.1.1 
	

Lonen en salarissen 	 484.768 	151.250 
4.1.2 
	

Overige personele lasten 	 22.331 	9.786 
4.1.3 
	

Af: Uitkeringen 
Personele lasten 
	

507.099 	161.036 

Uitsplitsing 
4.1.1.1 	Brutolonen en salarissen 	 377.207 	118.219 
4.1.1.2 	Societe lasten 	 53.157 	15.599 
9.1.1.3 	Pensioenpremies 	 54.404 	17.437 

Lonen en salarissen 	 484.768 	151.250 

4.1.2.1 	dotaties voorzieningen 	 3.367 	5.713 
4.1.2.2 	personeel niet in loonchenst 	 1.110 
4.1.2.3 	avenge 	 17.854 	4.073 

Overige personele lasten 	 22.331 	9.786 

4.2 	Afschrijvingslasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

4.2.2 	Materiele vaste activa 	 22.328 	6.663 
Afschriivingslasten 	 22.328 	6.663  

Uitsplitsing 
Gebouwen 	 3.026 
Inventaris en apparatuur 	 19.302 	6.663 

4.2.2 
	

Materiele vaste activa 	 22.328 	6.663  
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4.3 	Huisvestingslasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

4.3.1 	Huur 	 151.703 	66.853 
4.3.3 	Onderhoud 	 668 	1.384 
4.3.4 	Energie en water 	 - 	 - 
4.3.5 	Schoonmaakkosten 	 12.548 	1.225 
4.3.6 	Heffingen 	 - 
4.3.7 	Overige huisvestingslasten 	 3.594 	2.582 
4.3.8 	Onroerendgoedzaak belasting 	 307 	 .. 

Huisvestinosiasten 	 168.820 	72.044  

4.4 	Overige lasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

4.4.1 	Administratie- en beheerslasten 	 13.874 	9.999 
4.4.2 	ipventaris, apparatuur en leermiddelen 	 26.248 	22.088 
4.4.3 	Juridische bijstand 	 - 
4.4.4 	Overig 	 6.450 	16.195 
4.4.5 	Schoolreisjes 	 8.016 	350 
4.4.6 	Marketing 	 12.367 	16.965 
4.4.7 	Bijdrage verbonden instellingen 	 694.965  

Overige lasten 	 761.920 	65.597 

Toelichting 4.4.7 8ijdranen verbonden instellingen  
De bijdragen verbonden instellingen betreffen transacties op grond van art. 99 lid 6a van de 
Wet voortgezet onderwits. Deze transacties worden tevens toegelicht in model E. 

Specificatie honorarium 
4.4.1.1 	Onderzoek jaarrekening 	 6.655 	5.233 
4.4.1.2 	Andere controle opdracht 
4.4.1.3 	Fiscale adviezen 
4.4.1.4 	andere niet-controle dienst 	 4.598 	2.692 

Accountantslasten 	 11.253 	7.925  

5 Financiele baten en lasten 

	

Werkelijk 	Werkelijk 

	

2020 	2019 

5.1 	Rentebaten 
5.5 	Rentelasten (-/-) 

	
1.731 	181 

Financiele baten en lasten 	 1.731 	181 
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VINT: %lot: ni.r ill-ril.,3 P:, 	 .V,:! -, i: .); ...:, -i; • . 	 :',-,.,t fiz ,'• ,'..!,.c-- .: •:.:,-;ii :.3.4.1-11,-+e .5.1.W.Ir 
De WNT is van toepassing op SvPO Hengelo. Het voor SvPO Hengelo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 
€ 132.000. 

,--v,.' 	9:--- 	'A -,, 	 !•-i' 	'  , - 	 4,-- 
VIt' 	3 , 	 -,   

Gemiddelde totale baten 
	 2 

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 	 1 

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 
	 2 

Totaal aantal complexiteitspunten 	 5 

Bezoldigingsklasse 
	 B 

Bezoldigingsmaximum 	 € 	132.000 
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Aanvang en einde functievervulling in 2020 
	

1/1/ - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 	0,125 

Dienstbetrekking? 	 nee 
Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 	 16.500 

Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal 
	

16.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 	 16.500 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
teruclontvangen bedrad 

Bezoldiging 	 16.500 

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldiqde betalinq 
G=r  evens 2019  
edragen x C 

Aanvanq en einde functievervullinq in 2019 
	

1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

Dienstbetrekking? 
	

nee 
Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

Functiegegevens Voorzitter van het 
bestuur 

Bezoldiging 

(rif.,r.Trtati 
Functiegegevens Voorzitter van het 

bestuur 

6 

Model IA Lek! 	vende topfunctionatissen 
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5.1.2.e 
5.1.2.e 

Toezichthouder 
Bestuurder 

5 1 2 e 
5.1.2.e 

Toezichthouder 
Toezichthouder 

- 59 - Jaarrekening 2020 SvPO Hengelo 

1d'. Topfunctlonarrlsen met een totale bezoldiging van C 1.700 of minder 

label le Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan C 1.700 

15.1.2.e 

6 

Bezoldiging voor de 
werkzaamheden als 
topfunctionaris bij SVPO 
Hengelo  
Bezoldiging voor andere 
werkzaamheden dan die als 
topfunctionaris bij SVPO 
Hengelo  
Bezoldiging voor de 
werkzaamheden bij gelieerde 
rechtspersonen van SVPO 
Hengelo 

26.070 3.500 3.500 

-/- Dubbeltellingen door 
doorbelastingen 
Subtotaal 3.500 26.070 3.500 

Het voor de WNT-instelling 
geldende 
bezoldigingsmaximum dan wel 
een voor de individuele 
topfunctionaris toegestane 
hogere bezoldiging6  

132.000 13.200 13.200 

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 
bedragi  
Totale bezoldiging 3.500 

Het bed rag van de 
overschrijding en reden 
waarom de overschrijding al 
dan _Met is toeqestaana  
Toe ichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
beratina9  

26.070 3.500 



nr 
Plqieve 201 
POragOnx..el• 

Bezoldiging voor de werkzaamheden.  bij gelieerde 
rechts.ersonen van deze instellin• 37.455 

Tabel le Topfunctionaris met een totale bezofdiging van meet dan €1.700 
In de onderstaande tabel is de verantwoording van 2019 opgenomen. 
De kosten van de heer Terhegge waren in de WNT verantwoording over 2019 ten onrechte 
niet vermeldt in dit overzicht. 

6 

Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij 
deze instellin. 
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als 
to.functionaris bi' deze instellin. 

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen 
Subtotaal 
	

37.455 

Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum 
dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane 	 127.00i 
hogere bezoldiging 

-I- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedra•  
Totale bezoldiging 	 37.455 

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de 
overschri'dins al dan niet is toesestaan 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

SvPO Hengelo 
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N.v.t. 

ar. Toptunctionaris met een totale bezoidligrio 
de antiounulatie bepanng van 	nfa is 

Gegevens 2020 

6 

Totale bezoldiging 
per WNT-instellinq 

Naam WNT- 
instelling 	bedragen x C 1 

S. Polet 
Datum aanvang 

is werkzaam in dienstbetrekking bij de volgende dienstbetrekkkin 
WNT plichtige insteIling(en) als topfunctionaris 	 9 

niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris 

1-1-2016 

1-5-2020 

SVPO Hurdegaryp 

SVPO Kapelle 
Gegevens per WNT-instelling 

21.314 

109.514 
Gecumuleerde totale bezoldigingen bij alle WNT-
instellingen gezameniijk i.v.m. anticumulatie 
bepalinq 
Het algemeen bezoldigingsmaximum dan wei een voor 
een van de dienstbetrekkingen van toepassing zijnde 
how bef Id' i osmk imym.  

Onverschuldigde betaald en nog niet terugontvangen 
bedraq 

130.828 

132.000 

N.v.t. 
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 
de overschrijding al dan niet is toegestaan4  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betalinq 

Gegevens 2020 

Datum aanvang 
dienstbetrekkkin 

9 

Naam WNT-
instelling 

Totals bezoldiging 
Per WNT-instellinq 

bedragen x C 1 

M. van Denderen 

is werkzaam in dienstbetrekking bij de volgende 
WNT plichtige instelling(en) als topfunctionaris 

niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris 

26-2-2021 SVPO Hurdegaryp  16.500 

26-2-2021 SVPO Kapelle  16.500 
26-2-2021 SVPO Hoorn  16.500 
26-2-2021 

26-2-2021 

SVPO Amsterdam 
SVPO Utrecht 

Gegevens per WNT-instelling 
16.500 

16.500 
26-2-2021 SVPO Hengelo  16.500 
26-2-2021 SVPO Gerdermalsen  16.500 

26-2-2021 SVPO Deventer  16.500 
Gecumuleerde totale bezoldigingen bij alle WNT-
Instellingen gezameniijk i.v.m. anticumulatie 
bepalino 
Het algemeen bezoldigingsmaximum dan wet een voor 
een van de dienstbetrekkingen van toepassing zijnde 
'loser bezoldioinovipximym.  

132.000 

132.000 

3nverschuldigde betaald en nog niet terugontvangen 
7edraq 

-let bedrag van de overschrijding en de reden waarom 
de overschrijding al dan niet is toegestaan 

N.v.t. 

N.v.t. 
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Nitt uit de balans blkikende techten en verplichting 

In Ri 660.24 bestaat de mogelijkheid voor onderwijsinstellingen in het Voortgezet Onderwijs om op basis van de 
Regeling On-voorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs een vordering op te 
nemen. Het voorwaardelijke karakter van deze vordering(uitkering zal alleen bij liquidatie plaatsvinden) leidt tot een 
nihil-waardering (R) 660.204, jaar-editie 2010). SvPO Hengelo heeft daarom de vordering niet opgenomen in 
debalans. De vordering bedraagt maximaal 7,5% van de personele lumpsum. In 2020, is dit een bedrag van 
(afgerond) € 61.000. 

Met de gemeente Hengelo heeft de stichting een "doordecentralisatie overeenkomst" afgesloten ten behoeve van het 
schoolgebouw. Op basis hiervan ontvangt de stichting jaarlijks een vastgestelde bijdrage per leerling waaruit de 
kosten van het schoolgebouw gefinancieerd dienen te worden. 

Utimo 2020 heeft de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo een positief eigen vermogen van € 276.000 en een 
negatief werkkapitaal van 498.000. Om de continuiteit van de stichting te waarborgen is er vanuit de Stichting 
Frederikssoon en de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs een mogelijkheid verstrekt om een renteloze !ening (zonder 
onder pand) aan te vragen ter hoogte van het negatieve werkkapitaal ultimo 2020. Deze optie loopt tot 1 augustus 
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Toezichthouder 
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Datum vaststelling jaarrekening: 
juni 2021 
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Gebeurter055on n k.)41 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde 
posten of het resultaat. 
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A Horlings 
Nexia 
Aan de toezichthouder en 
het bestuur van 
Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo to Amsterdam 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 voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo op 31 december 2020 en van het resultaat over 
2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 
2. de staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo, zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

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

het bestuursverslag; 
de overige gegevens. 

Horlings is aancestoten bij Nexia International, een wererdwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren. 	 66 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat; 
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grand van de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 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 materiele afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursversiag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 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 met de in de relevante wet-
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de toezichthouder 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 aismede de balansmutaties, in overeenstemming met 
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.3.1. 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

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

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiele versiaggeving 
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 of 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 materiele fouten en fraude ontdekken. 

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

67 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 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 gevoig van fouten of fraude; 
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten aismede de balansmutaties, die van 

materieel belang zijn. 
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 grondsiagen voor financiele versiaggeving, de gebruikte 
financiele 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 continuiteitsveronderstelling 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 stichting haar activiteiten in continuiteit 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 continuiteit niet langer kan handhaven; 
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
en of de in 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 toezichthouder 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. 

Amsterdam, 25 juni 2021 

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

5.1.2.e 
Ktyibter 	HAIR 
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Ons kenmerk 

IMT/202106/001452 

Datum 01 juli 2021 
Betreft Ontvangstbevestiging 

Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren 
31LA 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor SvPO Mezquita College, 
betreffende Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende 
schooljaren. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder kenmerk 
IMT/202106/001452. Wilt u bij eventuele vragen of correspondentie over de 
afhandeling van uw aanvraag dit kenmerk vermelden? 

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk  meer 
informatie. Het informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 
uur to bereiken via 070-757 51 22 (vo). U kunt ook een mail sturen naar 
ico@duo.nl. 

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, 

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 
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