


 

 

 

 
 
 
 

 Pagina | 2  
 

 

Voorwoord 
In dit jaarverslag legt het bestuur van PIT-kinderopvang & onderwijs verantwoording af over het 
gevoerde beleid in het jaar 2017. 

De verantwoording van de activiteiten en het gevoerde beleid betreffen PIT-onderwijs. PIT-
kinderopvang verantwoordt zich binnen de voor de eigen sector gebruikelijke en wettelijke 
stakeholders. 

 

Werkwijze beleid en voortgang 
PIT doet waarin het gelooft. Dat betekent dat het visie heeft, doelgericht werkt, plant om deze 
doelen te behalen en zich daarover verantwoordt.  
Ons beleid is gepland en cyclisch van aard. Planningen voor een jaar, maar passend binnen een 
meerjarenplanning. Plannen geeft rust en duidelijkheid; het houdt PIT op koers. Het geeft ook aan 
waar de keuzes zijn gemaakt. Daarmee beschermt de planning, zonder star te willen zijn, tegen 
allerlei ad hoc invloeden. 

Wij hanteren daarvoor een zelf ontworpen webbased beleidsontwikkelsysteemi. Onze planning en 
voortgangsbewaking zijn aan dit systeem gekoppeld en geven daardoor inzicht aan iedereen die 
verbonden is aan PIT en aan de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast heeft het systeem een 
openbaar deel waar de beleidsuitgangspunten en de meerjarenplanning inzichtelijk worden 
gepresenteerd. 

  

Financiën en het beleid 
PIT ontvangt op grond van de ingeschreven leerlingen op 1 oktober enig jaar subsidies van de 
overheid. PIT is daarmee aangewezen op louter de reguliere middelen.  Daarnaast ontvangt PIT-
onderwijs ondersteuningsmiddelen van de samenwerkingsverbanden. Tenslotte is er sprake van 
incidentele subsidies die geoormerkt zijn. Noch van de gemeenten, noch op grond van 
gebiedsgerichte subsidiemaatregelen ontvangt PIT extra gelden. Binnen die beperkte mogelijkheden 
kiest PIT zijn eigen weg. ‘Efficiency’ en ‘effectiviteit’ zijn veelal leidend in de processen. 
  

Het jaarverslag, een verantwoording 
Dit jaarverslag is bestemd voor iedere belangstellende. Dat zijn veelal partners met wie PIT 
samenwerkt. Daarnaast voor de subsidieverlener, de overheid. Voor alle overige geïnteresseerden is 
een exemplaar beschikbaar via onze websiteii. Onder de ouders van onze scholen wordt een populair 
jaarverslag verspreid. 
 

Het bestuur, 

 

Ad Vos 
(bestuurder) 
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Jaarrekening 2017

Stichting PIT-Onderwijs

Bijlage 3



A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag

Gegevens over de rechtpersoon

Bestuursnummer 80433
Naam instelling Stichting PIT-Onderwijs

Adres Dr. Plesmanstraat 22

Postadres Postbus 325
Postcode / Plaats 3330 AH ZWIJNDRECHT
Telefoon 078-8200010
E-mail info@pit-ko.nl
Internet-site www.pit-ko.nl

Contactpersoon A.J. Vos
Telefoon 078-8200010
E-mail info@pit-ko.nl

Brin Naam Sector
00MN Speciaal Kindcentrum De Burcht SBAO
04KC Kindcentrum De Schalm BAO
04MZ Kindcentrum De Rank BAO
08UU Kindcentrum De Twijn BAO
12GN Kindcentrum de Meander BAO
12PH Kindcentrum de Tweestroom BAO
15NZ Kindcentrum De Brug BAO
15SZ Kindcentrum De Bron / Kindcentrum De Kim BAO
15VH Kindcentrum Juliana BAO
16EC Kindcentrum Impuls / Kindcentrum Het Akkoord BAO
22LK Kindcentrum De Notenbalk /  Kindcentrum Margriet BAO
27XA Kindcentrum De Wijngaard BAO

Kerncijfers 2017 2016 2015 2014 2013
Financieel
Baten
Rijksbijdragen 16.684.880 16.385.395 16.314.136 15.990.903 15.812.875
Overige overheidsbijdragen 19.578 16.621 48.480 53.400 46.264
Overige baten 405.970 604.902 784.257 682.209 1.214.939
Totaal baten 17.110.428 17.006.918 17.146.873 16.726.512 17.074.078
Lasten
Personele lasten 13.819.376 13.765.189 14.018.862 14.249.673 14.108.074
Afschrijvingen 557.181 546.743 484.573 465.751 432.500
Huisvestingslasten 1.352.285 1.374.818 1.301.108 1.169.415 1.063.496
Overige instellingslasten 590.271 442.058 683.732 565.060 688.217
Leermiddelen (PO) 690.981 682.349 607.941 656.768 615.215
Totaal lasten 17.010.094 16.811.157 17.096.216 17.106.667 16.907.502
Saldo baten en lasten 100.334 195.761 50.657 -380.155 166.576

Financiële baten en lasten 11.307 17.718 27.108 36.163 48.601

Resultaat 111.641 213.479 77.765 -343.992 215.177

Eigen vermogen 4.373.798 4.044.284 3.830.805 3.151.066 4.097.032
Voorzieningen 1.317.374 1.338.651 1.168.361 624.976 951.915
Solvabiliteitsratio 58,59% 55,16% 50,20% 51,56% 51,26%
Liquiditeit 2,62 2,35 2,06 2,03 2,13
Kapitalisatiefactor 40,1% 39,4% 42,6% 41,5% 44,8%
Weerstandsvermogen 4.373.798 4.044.284 3.830.805 3.151.066 4.097.032

25,5% 23,8% 22,3% 18,8% 24,0%

Personeel in dienst 2017 2016 2015 2014 2013
Totaal fte 210,02 213,93 220,5 229,1 227,6

Teldatum                               1-10-2017 1-10-2016 1-10-2015 1-10-2014 1-10-2013
Stichting PIT Onderwijs 3.115 3.119 3.172 3.257 3.342

Leerlingen        

Weerstandsvermogen/totale baten

Op de teldatum 1-10-2017 bedraagt het totale leerlingaantal 3.115. In vergelijking met de teldatum 1-10-2016 zijn dit 4 leerlingen minder.

Jaarverslag
De jaarrekening 2017 maakt deel uit van het jaarverslag. In het jaarverslag wordt nader ingegaan op onderdelen als bestuursbeleid, kerngegevens, kernactiviteiten, juridische 
structuur, bestuurssamenstelling, organisatiestructuur en ontwikkelingen verslagjaar.

Het aangegeven aantal leerlingen kan afwijken in vergelijking met andere documenten zoals bijvoorbeeld de begroting. Bij het opstellen van de begroting 
worden voorlopige aantallen gebruikt. Deze kunnen afwijken ten opzichte van het werkelijke aantal leerlingen.
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Op korte termijn beschikbaar 31-12-2017 31-12-2016
Liquide middelen 2.974.325 2.783.520
Vorderingen 1.440.843 1.321.563
Kortlopende schulden -1.683.739 -1.749.181
Werkkapitaal 2.731.429 2.355.902

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 3.050.388 3.226.457
Langlopende schulden -90.645 -199.424

2.959.743 3.027.033

Gefinancieerd met op lange termijn beschikbare middelen 5.691.172 5.382.935

Deze financiering vond plaats met
Eigen vermogen 4.373.798 4.044.284
Voorzieningen 1.317.374 1.338.651

5.691.172 5.382.935
Balans
Activa 31-12-2017 31-12-2016
Materiële vaste activa 3.050.388 3.226.457
Vorderingen 1.440.843 1.321.563
Liquide middelen 2.974.325 2.783.520
Werkkapitaal 7.465.556 7.331.540

Passiva
Eigen vermogen 4.373.798 4.044.284
Voorzieningen 1.317.374 1.338.651
Langlopende schulden 90.645 199.424
Kortlopende schulden 1.683.739 1.749.181

7.465.556 7.331.540

Toelichting balans
Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Treasury- en financieringsbeleid

De waarde van de materiele vaste activa is in 2017 gedaald t.o.v. vorig boekjaar. In 2017 is er totaal € 381.112 geïnvesteerd en was er € 483.000 opgenomen als investering in 
de begroting 2017. Met name op ICT is er € 94.688 minder geïnvesteerd dan begroot en komt doordat de vervanging van medewerkers pc’s begin 2018 zal plaatsvinden.

In 2017 zijn de kortlopende schulden afgenomen en wordt veroorzaakt doordat de post nog te besteden ouderbijdragen (2016: € 217.873) vanaf 2017 gerubriceerd wordt onder 
het eigen vermogen. Indien dit bedrag gecorrigeerd wordt op het totaalbedrag, dan stijgt de post kortlopende schulden met € 119.982. De stijging komt voornamelijk doordat de 
crediteurensaldo is gestegen met € 61.178 t.o.v. voorgaand jaar.

Conform de gemaakte afspraken tussen het ministerie en PIT is in 2017 afgelost op de langlopende schuld die PIT heeft aan het ministerie. Deze maandelijkse aflossing vindt 
plaats door een inhouding op de bekostiging. Dit betreft een bedrag van circa € 9.000 per maand. Per 31-12-2017 is de resterende termijn 10 maanden.

Het bedrag dat PIT ter beschikking heeft aan liquide middelen is toegenomen in 2017. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er t.o.v. vorig jaar minder in geinvesteerd in 
materiele vaste activa (2016: € 940.000 en 2017: € 381.000). 
Een verdere toelichting op de mutatie van de liquide middelen is weergegeven in het kasstroomoverzicht.

De vorderingen zijn in 2017 toegenomen. Dit komt voornamelijk door een verdere toename in het gebruik van Snappet op de kindcentra. De vordering betreft de waarborgsom 
die PIT heeft afgedragen aan Snappet voor het gebruik van de Snappet-apparatuur. Bij inlevering zal deze borg retour worden ontvangen. Het bedrag aan vooruitbetaalde 
facturen ligt eveneens hoger dan vorig jaar. Dit komt omdat er meer facturen zijn binnengekomen die voor het beginnen van de periode voldaan dienen te worden.

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Per 1 juli 2016 is de nieuwe 'Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016' van kracht. Begin 2017 is door PIT een Treasury statuut vastgesteld dat voldoet aan de nieuwe 
regeling. In 2017 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in het Treasury Statuut.

Per 1-1-2017 is het vermogen wat de kindcentrumondsen hebben opgebouwd geherrubriceerd van de kortlopende schulden richting het eigen vermogen. Dit betekent dat de 
baten en lasten vanaf boekjaar 2017 worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Het verschil tussen de baten en lasten op stichtingniveau resulteert uiteindelijk in een 
mutatie op dit deel van het vermogen.

Financiële analyse balans
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Het exploitatieresultaat 2017 is : 111.641

Baten 2017 Begroting 2017 Verschil
Rijksbijdragen 16.684.880 15.833.100 851.780
Overige overheidsbijdragen 19.578 15.400 4.178
Overige baten 405.970 141.900 264.070
Totaal baten 17.110.428 15.990.400 1.120.028

Lasten
Personele lasten 13.819.376 13.156.500 662.876
Afschrijvingen 557.181 579.100 -21.919
Huisvestingslasten 1.352.285 1.315.800 36.485
Overige instellingslasten 590.271 371.800 218.471
Leermiddelen (PO) 690.981 651.800 39.181
Totaal lasten 17.010.094 16.075.000 935.094

Saldo baten en lasten 100.334 -84.600 184.934

Financiële baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten 11.307 10.000 1.307

Exploitatieresultaat 111.641 -74.600 186.241

Toelichting verschillen werkelijke cijfers- en begroting 2017
Exploitatieresultaat

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten
T.a.v huur/medegebruik is meer uitgegeven dan begroot en wordt veroorzaakt door de brede school Roerdomp (De Kim). De begrootte kosten waren achteraf te laag ingeschat 
waardoor er een naheffing volgt. Op de energielasten is minder uitgegeven dan is begroot. De schoonmaakkosten zijn daarentegen hoger dan begroot. Deze afwijkingen heffen 
elkaar voor een groot deel op. In totaliteit is er € 36.500 meer uitgegeven aan huisvesting dan begroot. 

Financiële analyse exploitatieresultaat

Vanuit de gemeente ontvangen enkele kindcentra geld voor activiteiten die onder- en buiten onderwijstijd plaatsvinden, de zgn. 'brede school' activiteiten. Deze kindcentra 
hebben samen afspraken gemaakt met de gemeente en collega-kindcentra/scholen in de buurt om het brede arrangement optimaal aan te bieden aan de kinderen.

Vanaf boekjaar 2017 worden de kindcentrumfondsgelden gepresteerd onder het eigen vernomen, hierdoor vindt er in 2017 een eenmalige correctie plaats via de overige baten 
van € 255.885,-.

In 2017 heeft vanuit de cao voor het Primair Onderwijs een verhoging van de salarissen plaatsgevonden. Eveneens heeft er een éénmalige uitkering in april plaatsgevonden.
Verder is er op kindcentra waar vervanging in het kader van ziekte, zwangerschapsverlof of andere verloven nodig was meer kosten gemaakt dan de vergoeding die hiervoor
wordt ontvangen van bijvoorbeeld het UWV of het vervangingsfonds.

De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot. Met name op ICT is er € 94.688 minder geïnvesteerd dan begroot en komt doordat de vervanging van medewerkers pc’s begin 
2018 zal plaatsvinden. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten ook lager dan begroot.

Het exploitatieresultaat is met een positief resultaat van € 111.641, € 186.241 hoger dan begroot. Verhoudingsgewijs zijn de inkomsten meer toegenomen dan de lasten. Dit 
zorgt voor een resultaat dat hoger is dan begroot. 

Het Ministerie van Onderwijs heeft in de loop van 2017 een indexatie toegepast voor de subsidies. Deze indexatie was in de begroting lager opgenomen en zorgt voor een 
afwijking t.o.v. de begroting. In 2017 is er circa € 58.000 aan groeibekostiging ontvangen, dit bedrag is niet begroot. Eveneens is er circa € 85.000 ontvangen voor het geven 
van onderwijs aan vluchtelingen en vreemdelingenkinderen. De middelen vanuit de bekostiging 'prestatiebox' zijn door een verhoging van het bedrag per leerling circa € 65.000 
hoger dan begroot. 

Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn fors toegenomen als gevolg van de presentatie uitgaven kindcentrumfondsen van € 253.000. Indien we dit bedrag corrigeren dan zijn de 
werkelijke uitgaven € 337.000. Een postief verschil van €34.000 t.o.v. begroting. 

Leermiddelen
De kosten voor leermiddelen in het kalenderjaar 2017 zijn € 39.000 hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat licentiekosten hoger zijn dan begroot. 
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Het exploitatieresultaat 2017 is : 111.641

Baten 2017 2016 Verschil
Rijksbijdragen 16.684.880 16.385.395 299.485
Overige overheidsbijdragen 19.578 16.621 2.957
Overige baten 405.970 604.902 -198.932
Totaal baten 17.110.428 17.006.918 103.510

Lasten
Personele lasten 13.819.376 13.765.189 54.187
Afschrijvingen 557.181 546.743 10.438
Huisvestingslasten 1.352.285 1.374.818 -22.533
Overige instellingslasten 590.271 442.058 148.213
Leermiddelen (PO) 690.981 682.349 8.632
Totaal lasten 17.010.094 16.811.157 198.937

Saldo baten en lasten 100.334 195.761 -95.427

Financiële baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten 11.307 17.718 -6.411

Exploitatieresultaat 111.641 213.479 -101.838

Toelichting verschillen werkelijke cijfers 2017 en 2016
Exploitatieresultaat

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten
De werkelijke huisvestingslasten zijn € 22.000 lager dan 2016. Op de energielasten is minder uitgegeven dan is begroot. De schoonmaakkosten zijn daarentegen hoger dan 
begroot. Deze afwijkingen heffen elkaar voor een groot deel op. In totaliteit is er € 36.500 meer uitgegeven aan huisvesting dan begroot.

Het exploitatieresultaat vertoont een afname van € 101.838 ten opzichte van 2016 en bedraagt ultimo 2017 € 111.641.

Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn fors toegenomen als gevolg van de presentatie uitgaven kindcentrumfondsen van € 253.000. Indien we dit bedrag corrigeren dan zijn de 
werkelijke uitgaven € 337.000. Een postief verschil van € 105.000 t.o.v. voorgaand jaar. 
Leermiddelen
De uitgaven voor leermiddelen liggen in lijn met 2016 en zijn licht gestegen.

Financiële analyse exploitatieresultaat

De overige baten zijn in 2017 aanzienlijk lager dan in 2016. Dit komt, omdat het Samenwerkingsverband RiBA per 2017 geen personeel meer inleent bij PIT. Het 
Samenwerkingsverband heeft in overleg met PIT deze mensen in dienst genomen, wat ook zorgt voor een vermindering aan de lastenkant. Tegenover deze afname aan baten 
staat de toename van de overige baten vanwege de inkomsten die voortvloeien uit de ouderbijdrage. Per 2017 lopen deze inkomsten via de exploitatie.

Augustus 2016 heeft er een grote investering in gebouwen plaatsgevonden. In 2017 is over deze investering een heel jaar afgeschreven en verklaart de stijging t.o.v. 2016.

T.o.v. van 2016 zijn de personele lasten licht gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de kosten voor vervanging. Hiervoor ontvangt de stichting
vanuit verschillende instanties een vergoeding. Per saldo kost deze vorm van vervanging de stichting geld.

De overige overheidsbijdragen zijn nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. voorgaand jaar.

De rijksbijdragen zijn ten opzichte van vorig jaar fors gestegen ondanks een daling van 4 leerlingen. Dit komt voornamelijk door een forse indexatie van de bekostiging.
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2017 2016 Norm
Solvabiliteit 1 58,59% 55,16% 30,00%
Solvabiliteit 2 76,23% 73,42% 50,00%
Liquiditeit 2,62 2,35 1-2
Kapitalisatiefactor 40,1% 39,4% tussen 35%-60%
Weerstandsvermogen 25,5% 23,8% 15%
Rentabiliteit 0,65% 1,26% 0%

Toelichting Kengetallen

Rentabiliteit

Jaarlijks wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen kritisch bezien. Het beleid van het bestuur is erop gericht om de vermogenspositie in balans te brengen met de 
noodzaak om tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen en daarmee de toekomst van de stichting blijvend te garanderen. 
Tevens wordt het noodzakelijk geacht dat de investeringen in materiele vaste activa worden gefinancierd met eigen vermogen i.p.v. vreemd vermogen om de jaarlijkse 
exploitatie niet met rente en aflossingskosten.
Volgens de financiële cijfers en bijbehorende kengetallen is het weerstandsvermogen van de stichting per ultimo 2017 25,5% (in 2016 23,8%). Het is noodzakelijk om een 
weerstandsvermogen in stand te houden ten behoeve van de risico’s, zoals personele verplichtingen, fluctuaties in leerlingenaantallen, gewenste (voor)investeringen in 
inventaris, ict en leermethoden, organisatorische zaken, de kwaliteit van het onderwijs in brede zin. De stichting heeft als norm 15% en zit daarmee dus ruim boven deze norm.

De kapitalisatiefactor heeft als doel om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt inzet. De signaleringsgrens voor de stichting bedraagt 35%. Een 
percentage boven deze grens geeft aan dat er mogelijkheden zijn om vermogen in te zetten t.b.v. de normale bedrijfsvoering. De kapitalisatiefactor voor de stichting is in 2016 
39,8 % (in 2016 39,4%) 

De kengetallen zijn als volgt :
Financiële kengetallen

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 
Solvabiliteit 1
Indien het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de norm 33 1/3% (of meer) is. 
De solvabiliteit van het eigen vermogen neemt af doordat het balanstotaal toeneemt als gevolg van een toename van de voorzieningen.
Solvabiliteit 2
Indien het eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover het totale vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.

Liquiditeit
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.
Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht. In 
het algemeen wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn de winstgevendheid, 
de aard van de bedrijfsactiviteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden. 

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale vermogen minus gebouwen en terreinen  te delen door de totale baten (TV/TB). Als signaleringsgrens wordt hierbij een 
bovengrens van 60% gegeven voor kleine schoolbesturen en een bovengrens van 35% voor grote schoolbesturen.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de opgetelde totale en financiële baten. De optimale verhouding ligt tussen de 10 en 40%. De 
interne norm die gehanteerd wordt is 15%. 

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat van de stichting en de baten.
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Continuiteitsparagraaf

Leerlingaantallen Werkelijk Prognose Prognose Prognose
1-10-17 1-10-18 1-10-19 1-10-20

Leerlingen <8 jaar 1.527 1.528 1.468 1.423
Leerlingen >8 jaar 1.467 1.479 1.550 1.569
Leerlingen SBO 121 110 110 110
Totalen 3.115 3.117 3.128 3.102
Toename + / afname - 2 11 -26

Personeel (in fte) 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020
Directie 14,18 14,18 14,18 14,18
Onderwijspersoneel 184,31 182,88 179,48 179,48
Onderwijsondersteund personeel 15,95 15,35 15,35 15,35

214,44 212,41 209,01 209,01

Balans 2017 2018 2019 2020
Werkelijk Begroting Begroting Begroting

Activa
Materiele vaste activa 3.050.388 3.061.838 2.988.338 2.705.388
Vlottende activa 1.440.843 1.440.843 1.440.843 1.440.843
Liquide middelen 2.974.325 2.512.937 2.708.793 2.991.313

7.465.556 7.015.618 7.137.974 7.137.544
Passiva
Eigen vermogen 4.373.798 4.400.198 4.444.098 4.539.498
Voorzieningen 1.317.374 931.680 1.010.136 914.307
Langlopende schulden 90.645 1 1                          -                           
Kortlopende schulden 1.683.739 1.683.739 1.683.739 1.683.739

7.465.556 7.015.618 7.137.974 7.137.544

Exploitatie 2017 2018 2019 2020
Werkelijk Begroting Begroting Begroting

Baten
Rijksbijdragen 16.684.880         16.131.400         16.074.500         16.004.000         
Overige overheidsbijdragen 19.578                16.300                16.300                16.300                
Overige baten 405.970              128.600              123.700              116.800              

17.110.428         16.276.300         16.214.500         16.137.100         
Lasten
Personele lasten 13.819.376         13.346.000         13.282.900         13.187.300         
Afschrijvingen 557.181              596.500              592.600              567.000              
Huisvestingslasten 1.352.285           1.297.900           1.292.000           1.289.200           
Overige instellingslasten 590.271              368.800              368.200              367.000              
Leermiddelen (PO) 690.981              640.700              634.900              631.200              

17.010.094         16.249.900         16.170.600         16.041.700         

Saldo baten en lasten 100.334              26.400                43.900                95.400                

Financiële baten en lasten 11.307                -                          -                          -                          

Resultaat 111.641              26.400                43.900                95.400                

De ontwikkelingen in de toekomst zijn financieel verwerkt in de begroting 2018 t/m 2021. Deze gegevens zijn verwerkt in de continuiteitsparagraaf van het jaarverslag.

De balans in de continuiteitsparagraaf is gemuteerd op basis van resultaat, investeringen, afschrijvingen, aflossingen, en mutaties in de voorziening. Het saldo van de 
kortlopende vorderingen en schulden is gelijk aan de jaren daarvoor.

Een toelichting op de risico's van de stichting is in het bestuursverslag opgenomen.

De komende jaren zal het aantal in te zetten FTE gestaag afnemen richting de 209 FTE. De afname zal met name te zien zijn op kindcentra waar momenteel (of in de afgelopen 
jaren) een afname van het aantal leerlingen heeft plaatsgevonden. 

Conform de meerjarenbegroting zal de waarde van de materiële vaste activa de komende jaren afnemen. Het saldo van de liquide middelen zal hierdoor toenemen. Het eigen 
vermogen wijzigt a.d.h.v. de resultaten die de komende jaren zijn begroot. De voorzieningen neemt het komend jaar af als gevolg van onderhoudsmaatregelen die in 2018 
uitgevoerd gaan worden. De langlopende schuld ten opzichte van het ministerie zal eind 2018 worden afgelost. Voor de meerjarenbalans is het uitgangspunt dat de vlottende 
activa en kortlopende schulden gelijk zullen blijven. 

De komende jaren laat de meerjarenbegroting een positief beeld zien. Bij de besprekingen voor de begrotingen is een positieve meerjarenbegroting het uitgangspunt geweest. 
Een vermindering aan de inkomstenkant vanwege een afname van het aantal kinderen zal in eerste instantie worden opgevangen door een bezuiniging op personele lasten. 
Echter lijkt dit zich in de huidige verwachting te beperken tot een minimum.

Het leerlingaantal zal op de komende teldatum (1-10-2018) naar verwachting twee leerlingen hoger liggen. De jaren daaropvolgend wordt een lichte toename van het aantal 
leerlingen verwacht. Met name in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ligt een kans op  groei van het aantal leerlingen. Voor de overige kindcentra is een stabiel aantal leerlingen 
de verwachting. Daar is de verhouding tussen de leerlingen die jonger- of ouder dan 8 jaar vrij stabiel. Dit houdt in dat de instroom en uitstroom vergelijkbaar zijn.
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Kasstroomoverzicht
2017 2018 2019 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten Werkelijk Begroting Begroting Begroting

Saldo baten en lasten                111.641                  26.400                  43.900                  95.400 
Overige mutaties EV -                          -                          -                          -                          

111.641              26.400                43.900                95.400                

Afschrijvingen 557.181              596.500              592.600              567.000              

Mutaties werkkapitaal
 - Onderhanden werk -                          -                          -                          -                          
 - Vorderingen -119.280             -                          -                          -                          
 - Effecten -                          -                          -                          -                          
 - Kortlopende schulden -65.442               -                          -                          -                          

-184.722             -                          -                          -                          

Mutaties voorzieningen -21.277                -385.694              78.456                 -95.829                
462.823               237.206               714.956               566.571               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -381.112              -607.950              -519.100              -284.050              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie financiele vaste activa -                          -                          -                          -                          
Mutatie overige langlopende schulden -108.779             -90.644               -                          -                          

-108.779             -90.644               -                          -                          

Overige balansmutaties 217.873              -                          -                          -                          

Mutatie liquide middelen 190.805               -461.388              195.856               282.521               

Kengetallen 2017 2018 2019 2020
Norm Werkelijk Begroting Begroting Begroting

Kapitalisatiefactor 35,00% 40,1% 39,4% 40,3% 40,5%
Solvabiliteit 30,00% 58,59% 62,72% 62,26% 63,60%
Liquiditeit 1-2 2,62                     2,35                     2,46                     2,63                     
Rentabiliteit 0%-5% 0,65% 0,16% 0,27% 0,59%
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B Jaarrekening

B1 Balans per 31 december 2017

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 603.812 632.010
1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.844.221 1.997.134
1.2.3 Leermiddelen 602.355 597.313

3.050.388 3.226.457

Totaal vaste activa 3.050.388 3.226.457

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 42.721 154.935
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 873.478 745.278
1.5.5 Overige vorderingen 524.644 421.350

1.440.843 1.321.563

1.7 Liquide middelen 2.974.325 2.783.520

Totaal vlottende activa 4.415.168 4.105.083

Totaal activa 7.465.556 7.331.540

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve 2.552.831 2.396.659 2.111.684

2.1.3 Bestemmingsreserves 1.820.967 1.647.625 -122.440

Totaal vermogen 4.373.798 4.044.284 1.989.244

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 250.543 252.427
2.2.3 Overige voorzieningen 1.066.831 1.086.224

1.317.374 1.338.651 887.864

2.3 Langlopende schulden 90.645 199.424

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 258.557 197.379
2.4.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 563.530 600.108
2.4.6 Pensioenen 155.730 133.096
2.4.9 Overige kortlopende schulden 705.922 818.598

1.683.739 1.749.181 348.874

Totaal passiva 7.465.556 7.331.540

EUR
31-12-2017 31-12-2016

EUR
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B2 Staat van baten en lasten 2017

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 16.684.880         15.833.100         16.385.395        
3.2 Overige overheidsbijdragen 19.578                15.400                16.621               
3.5 Overige baten 405.970              141.900              604.902             

Totaal baten 17.110.428         15.990.400         17.006.918         

4 Lasten
4.1 Personele lasten 13.819.376         13.156.500         13.765.189        
4.2 Afschrijvingen 557.181              579.100              546.743             
4.3 Huisvestingslasten 1.352.285           1.315.800           1.374.818          
4.4 Overige instellingslasten 590.271              371.800              442.058             
4.5 Leermiddelen en ICT (PO) 690.981              651.800              682.349             

Totaal lasten 17.010.094         16.075.000         16.811.157         

Saldo baten en lasten 100.334               -84.600                195.761               

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 11.307                10.000                17.718               
5.2 Financiële lasten -                          -                          -                         

Saldo fin. baten en lasten 11.307                10.000                17.718                

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 111.641               -74.600                213.479               

2017 2016
EUREUR

Begroting 2017
EUR
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B3 Kasstroomoverzicht 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 111.641              213.479              

Afschrijvingen 557.181              546.743              

Mutaties werkkapitaal
 - Vorderingen -119.280             -105.523             
 - Kortlopende schulden -65.442               -574.996             

-184.722             -680.519             

Mutaties voorzieningen -21.277                170.290               

462.823              249.993              

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa -381.112             -940.025             

-381.112             -940.025             

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden -108.779             -108.779             

-108.779             -108.779             

Overige balansmutaties 217.873              

Mutatie liquide middelen 190.805               -798.811              

Beginstand liquide middelen 2.783.520           3.582.331           
Mutatie liquide middelen 190.805              -798.811             

Eindstand liquide middelen 2.974.325            2.783.520            

2017 2016
EUR EUR
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B4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

• Gebouwen en verbouwingen 2,5 - 5%
• Inventaris en apparatuur 2,5% - 33%
• Leermiddelen 10% - 12,5%

Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa 
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen 
vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van 
een actief te vergelijken met de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. 

Vorderingen

Toegepaste standaarden

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het 
verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Materiele vaste activa

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. 
Materiele vaste activa boven de € 500 worden geactiveerd.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. 

De gebouwen en inventaris en apparatuur worden gewaardeerd  tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. Alle financiele informatie in euro's is afgerond op hele euro's.
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Rubricering van baten en lasten

Eigen vermogen

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die gekwalificeerd is als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht 
bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit 
betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het 
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans 
opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. 

Opbrengstwaardering

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Langlopende schulden

Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting

a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);

In de jaarrekening is is gebruik gemaakt van het herrubriceren van inkomsten en lasten om zodoende tot betere inzichten te komen. Hiervan is uitsluitend gebruik gemaakt als, 
het vanwege ministeriële regelingen verplicht is gesteld, of het tot doel heeft om beter vergelijkbare cijfers te presenteren. Het financiële resultaat is hierdoor niet gewijzigd.

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden 
worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode 
zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat 
van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

Liquide middelen

b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en

Personeelsbeloningen/pensioenen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
Kasstroomoverzicht

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als 
baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten 
verantwoord. 

Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen (waaronder onderhoud) gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de 
voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks 
plaats ten laste van de voorzieningen.

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves 
die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het 
eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als 
bestemmingsfonds.

Voorzieningen
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1.2 Materiële vaste activa
Verkrijgings-

prijs 1-1-2017
Afschrijvingen t/m 1-1-

2017
Boekwaarde

 1-1-2017
Investeringen 2017 Afschrijvingen 2017 Boekwaarde 

 31-12-2017
Verkrijgings-

prijs 31-12-2017
Afschrijvingen t/m   31-

12-2017

1.2.1 Gebouwen en terreinen 2,5% / 5% 736.288                     -104.278                    632.010                     -                                 -28.198                      603.812                     736.288                    -132.476                    

1.2.2a Inventaris en apparatuur 5% / 25% 2.253.113                  -944.008                    1.309.105                  31.245                       -117.175                    1.223.175                  2.284.358                 -1.061.183                 
1.2.2b ICT 10% / 25% 1.604.847                  -916.818                    688.029                     205.812                     -272.795                    621.046                     1.810.659                 -1.189.613                 

1.2.3 Leermiddelen 10% - 12,5% 1.209.612                  -612.299                    597.313                     144.055                     -139.013                    602.355                     1.353.667                 -751.312                    

5.803.860                  -2.577.403                 3.226.457                  381.112                     -557.181                    3.050.388                  6.184.972                 -3.134.584                 

De waarde van de materiele vaste activa is in 2017 gedaald t.o.v. vorig boekjaar. In 2017 is er totaal € 381.112 geïnvesteerd en was er € 483.000 opgenomen als investering in
de begroting 2017. Met name op ICT is er € 94.688 minder geïnvesteerd dan begroot en komt doordat de vervanging van medewerkers pc’s begin 2018 zal plaatsvinden. 

Mutaties 2017

In verband met de stelselwijziging en de daarbij behorende gewijzigde voorschriften ten aanzien van het (financieel) jaarverslag is de oorspronkelijke aanschafwaarde van de op
31 december 2005 aanwezige inventaris zo zorgvuldig mogelijk bepaald en per 1 januari 2006 in de balans opgenomen. De boekwaarde van de geherwaardeerde inventaris is
per ultimo 2017  EUR € 65.329. (zie specificatie Eigen Vermogen op pagina 14. Post 2.1.6)

Totaal materiële vaste activa
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 42.721                154.935              
Voorziening dubieuze debiteuren -                          -                          

42.721                154.935              
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 873.478              745.278              

1.5.5 Overige vorderingen en overlopende activa
Vordering op de gemeente inz. Vandalisme -                          617                     
Vordering op de gemeente inzake IHP 37.360                28.325                
Vordering op de gemeente inzake OZB -                          -                          
Nog te ontvangen rente 11.307                7.821                  
Vooruitbetaalde facturen 255.936              197.499              
Vorderingen Vervangingsfonds 90.389                52.257                
Waarborgsom 127.999              119.880              
Rekening courant PIT Kinderopvang -                          6.889                  
Diverse vorderingen en overlopende activa 1.653                  8.062                  

524.644              421.350              

Totaal vorderingen 1.440.843            1.321.563            

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken en giro's 564.165              424.695              
1.7.3 Deposito's/spaarrekening 2.410.160            2.358.825            

Totaal liquide middelen 2.974.325            2.783.520            

De vorderingen zijn in 2017 toegenomen. Dit komt voornamelijk door een verdere toename in het gebruik van Snappet op de kindcentra. De vordering betreft de waarborgsom
die PIT heeft afgedragen aan Snappet voor het gebruik van de Snappet apparatuur. Bij inlevering zal deze borg retour worden ontvangen. Het bedrag aan vooruitbetaalde
facturen ligt eveneens hoger dan vorig jaar. Dit komt omdat er meer facturen zijn binnengekomen die voor het beginnen van de periode voldaan dienen te worden.

Het bedrag dat PIT ter beschikking heeft aan liquide middelen is toegenomen in 2017. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er t.o.v. vorig jaar minder in geinvesteerd in 
materiele vaste activa (2016: € 940.000 en 2017: € 381.000). 

EUR EUR
31-12-2017 31-12-2016
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Saldo 
31-12-2016

Saldo 
01-01-2013

Bestemming 
Resultaat

Overige Mutaties Saldo 
31-12-2017

EUR EUR EUR EUR EUR

2.1.2 Algemene reserve 2.396.659           2.396.659           156.172              -                          2.552.831          

2.1.3 Bestemmingsreserves (publiek)
Reserve personeel 457.890              457.890              -21.380               -                          436.510             
Totaal bestemmingsreserves 457.890              457.890              -21.380               -                          436.510             

2.1.4 Bestemmingsreserve De Loopplank (privaat) 6.995                  6.995                  -1.894                 -                          5.101                 

2.1.5.1 Bestemmingsreserves collectief  (privaat) 1.018.621           1.018.621           -                          -                          1.018.621          
2.1.5.2 Bestemmingsreserves De Rank (privaat) 77.743                77.743                -3.089                 -                          74.654               
2.1.5.3 Bestemmingsreserve kindcentrumfonds (privaat) -                          2.879                  217.873              220.752             

2.1.6 Herwaarderingsreserve activa 86.376                86.376                -21.047               -                          65.329               

Totaal eigen vermogen 4.044.284            4.044.284            111.641               217.873               4.373.798           

2.2 Voorzieningen

Saldo 
31-12-2016

Saldo 
01-01-2013

Dotaties 
2017

Onttrekkingen 
2017

Vrijval 
2017

Saldo 
31-12-2017

Kortlopende deel 
< 1 jaar

Langlopende 
deel > 1 jaar

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Jubileum 157.111              157.111              23.583                -25.467               -                          155.227              13.873                141.354             
Spaarverlof 95.316                95.316                -                          -                          -                          95.316                -                          95.316               

252.427               23.583                 -25.467                -                           250.543               13.873                 236.670              
2.2.2 Overige voorzieningen

Onderhoud 1.086.224           1.086.224           346.300              -365.693             -                          1.066.831           458.592              608.239             

Totaal voorzieningen 1.338.651            #VERW! 369.883               -391.160              -                           1.317.374            472.465               844.909              

2.3 Langlopende schulden

Saldo 
 31-12-2016

Aangegane 
lening o/g 2017 Aflossing

Bedrag 
boekwaarde 31-

12-2017
Kortlopend

EUR EUR EUR EUR EUR
2.3.4 Overige langlopende schulden

Schuld ministerie i.v.m groeibekostiging 199.424               -                           -108.779              90.645                 90.645                 
Totaal langlopende schulden 199.424               -                           -108.779              90.645                 90.645                 

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 258.557              197.379              
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 563.530              600.108              
2.4.8 Pensioenen 155.730              133.096              
2.4.9 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld 441.288              455.054              
Nog te besteden geoormerkte subsidie OCW 51.082                -                          
Nog te besteden ouderbijdragen -                          217.873              
Rekening courant PIT Kinderopvang 15.038                -                          
Diverse schulden en overlopende passiva 198.514              145.671              

705.922              818.598              

Totaal kortlopende schulden 1.683.739            1.749.181            

De jubileumvoorziening bedroeg bij aanvang van het kalenderjaar 2017 € 157.111 . Gedurende het jaar is voor € 25.467 aan jubilea uitkeringen uitbetaald (bij 25 - en 40 jaar 
jubilea). Om de voorziening per 31-12-2017 weer op peil te brengen is voor € 23.583 gedoteerd aan de voorziening. De hoogte van de voorziening wordt bepaald a.d.h.v. het 
aantal dienstjaren dat personeelsleden werken binnen het onderwijs en wat de gemiddelde blijfkans is.

In het boekjaar 2017 heeft er geen opbouw van de voorziening spaarverlof plaatsgevonden. Momenteel maken er geen medewerkers gebruik van de mogelijkheid om 
spaarverlof op te nemen. De stand is hierdoor in 2017 ongewijzigd. 

PIT hanteert een meerjarenonderhoudsplan wat ten grondslag ligt aan de vorming van de onderhoudsvoorziening. Het uitgangspunt is dat de voorziening voldoende dient te zijn 
om te voorzien in het benodigde onderhoud wat in de toekomst plaats zal vinden.

Het vermogen van voor de invoering van de Lumpsum bekostiging (periode voor 1-8-2006) bedraagt ultimo 2017 € 380.221. Dit saldo is in boekjaar 2017 niet gewijzigd.
Dit saldo maakt onderdeel uit van de Algemene Reserve.
De reserve personeel wordt aangewend om kosten inzake personele fricties uit te bekostigen. Aan deze reserve is in 2017 € 21.380 ten laste gebracht.
De overige private reserves betreffen middelen die in het verleden zijn verkregen en waar nu specifieke activiteiten uit worden bekostigd. 
De bestemmingsreserve voor de Loopplank betreffen middelen uit een fonds. Op aangeven van de kindcentrumdirectie worden kosten t.l.v. de reserve geboekt. 
Er zijn geen specifieke bestedingen aan gekoppeld. Aan de bestemmingsreserve voor De Rank is een specifiek bestedingsdoel gekoppeld. De middelen worden ingezet om het 
vervoer naar de zwemles te bekostigen.
De zwemles zelf wordt bekostigd uit verkregen middelen vanuit de ouders. Hier worden geen publieke middelen voor aangewend.

Mutaties 2017

Mutaties

Per 1-1-2017 maakt de bestemmingsreserve schoolfonds onderdeel uit van het private deel van het eigen vermogen. Dit is via de overige mutaties gemuteerd in het eigen 
vermogen.
Voorheen maakte de kindcentrumfondsgelden onderdeel uit van de kortlopende schulden. De baten en lasten inzake de ouderbijdrage lopen met ingang van 2017 via de staat 
van baten en lasten.(zie overige baten en overige instellingslasten)

EUR

Mutaties

31-12-2017

In 2017 is de afgesproken inhouding door het ministerie van OC & W, conform afspraak verricht. De resterende looptijd van de schuld bedraagt 10 maanden (eind 2018). 

EUR

In 2016 zijn de kortlopende schulden afgenomen en wordt veroorzaakt doordat de post nog te besteden ouderbijdragen (2016: € 217.873) vanaf 2017 gerubriceerd wordt onder 
het eigen vermogen. Indien dit bedrag gecorrigeerd wordt op het totaalbedrag, dan stijgt de post kortlopende schulden met € 119.982. De stijging komt voornamelijk doordat de 
crediteurensaldo is gestegen met € 61.178 t.o.v. voorgaand jaar. De nog te besteden subsidies vanuit OC&W bestaan uit de subsidies voor het 'leraarontwikkelfonds' (LOF) en 
subsidie voor studieverlof.

31-12-2016
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (model G) 

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS. Art. 13 lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies)

Omschrijving Toewijzing  
Kenmerk     

datum     

bedrag van de 
toewijzing      €

ontvangen t/m 
verslagjaar €

geheel 
uitgevoerd en 

afgerond

nog niet geheel 
afgerond

Subsidie voor studieverlof 2017 55.627 55.627 x
Subsidie voor studieverlof 2016 186.657 186.657 x

Totaal 242.284              242.284              

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS. Art. 13 lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies)

G2.A aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  
Kenmerk     

datum     

bedrag van de 
toewijzing      

ontvangen t/m 
verslagjaar 

totale kosten te verrekenen 
ultimo 

verslagjaar 
€ € € €

Geen subsidies
Totaal -                          -                          -                          -                          

G2.B doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  
Kenmerk     

datum     

bedrag van de 
toewijzing      

saldo 01-01-2017 ontvangen in 
verslagjaar

lasten in 
verslagjaar

totale kosten 31-
12-2017

saldo nog te 
besteden ultimo 

verslag jaar

€ € € € € €
Geen subsidies -                          -                          -                          -                          -                          -                         

Totaal -                          -                          -                          -                          -                          -                         

B6 Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en regelingen

Meerjarige financiële verplichtingen 

Honoraria van de accountant

Van Ree Van Ree Ernst & Young
2017 2016 2016

Onderzoek van de jaarrekening 15.156€               14.481€               5.983€                 
Andere controleopdrachten 1.300€                 1.300€                 -€                     
Fiscale adviezen -€                     -€                     -€                     
Andere niet-controledienst -€                     -€                     -€                     

16.456€              15.781€              5.983€                

Totaal 21.764€               

NB. De facturen van Ernst & Young die in 2016 zijn ontvangen en betaald hebben betrekking op de controle van de jaarrekening 2015 van de Stichting Trhiade.

Duurzame inzetbaarheid
Tot op heden is er geen plan opgesteld voor het sparen van ouderenverlof, omdat gebleken is dat er geen personeelsleden zijn die hieraan deel willen nemen. Er is derhalve 
geen voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd.

de prestatie is ultimo verslag 
conform de subsidiebeschikking

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander
zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur kopieermachines en enkele contracten ten behoeve van de huisvesting (o.a. alarm en schoonmaak).
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WNT-verantwoording 2017 Stichting PIT Onderwijs

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

Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal studenten 3
Gewogen aantal onderwijssoorten 2
Totaal aantal complexiteitspunten 9

Bedragen x € 1 A.J. Vos M. Fluitsma

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,00 0,50
Gewezen topfunctionaris? Nee Nee
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 100.183              59.353                
Beloningen betaalbaar op termijn 16.242                -                          
Subtotaal 116.425              59.353                

Individueel bezoldigingsmaximum 141.000              70.500                

-/- onverschuldigd betaald bedrag -                          
Totale bezoldiging 116.425              59.353                

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,00                    1,00                    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 100.512              60.982                
Beloningen betaalbaar op termijn 12.708                -                          

113.220              60.982                

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting PIT Onderwijs. Het voor PIT Onderwijs toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 141.000, bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D.

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1.a Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 
13e maand van de functievervulling

Totale bezoldiging 2016

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Dhr. Vos en Mevr. Fluitsma zijn bestuurders van PIT Kinderopvang & Onderwijs, waarvan PIT Onderwijs deel van uitmaakt. Het salaris van Dhr. Vos wordt uitbetaald via PIT 
Onderwijs en het salaris van Mevr. Fluitsma is via PIT Kinderopvang uitbetaald. De verdeling van de daadwerkelijke loonkosten vindt overigens plaats conform de geldende 
afspraken. (50% Onderwijs / 50% Kinderopvang)
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1. c Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 N.P. Gorter A. Keller R. de Meij E.A. Koudstaal
 E. van 

Wijngaarden  H. Plenge I. Dulfer H. Koutstaal

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12 1/7 - 31/12 1/1 - 30/6

Bezoldiging
Bezoldiging                    7.456                    4.971                    4.971                    4.971                    4.971                    2.485                   2.485                    2.485 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmax.                  21.150                  14.100                  14.100                  14.100                  14.100                    7.108                   7.108                    6.992 

-/- onverschuldigd betaald bedrag -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                          -                           

Totale bezoldiging                    7.456                    4.971                    4.971                    4.971                    4.971                    2.485                   2.485                    2.485 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 N.v.t. N.v.t. 1/1 - 31/12

9.941                   6.627                   6.400                   6.627                   6.400                   -                           -                          4.970                   

Beloningen betaalbaar op termijn -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                          -                           

                   9.941                    6.627                    6.400                    6.627                    6.400                            -                           -                    4.970 

Bedragen x € 1  P. van Gameren A. Huijser

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging
Bezoldiging                            -                            - 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmax.                            -                            - 

-/- onverschuldigd betaald bedrag                            -                            - 

Totale bezoldiging                            -                            - 

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

                   1.656 4.970                  
Beloningen betaalbaar op termijn                            -                            - 

                   1.656                    4.970 

B7 Overzicht verbonden partijen

Beslissende zeggenschap
Naam Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteiten Eigen vermogen

31-12-2017
Resultaat 2017 Consolidatie

EUR EUR ja/nee
Stg. Vrienden van De 
Twijn

Stichting Alblasserdam 4 5.427 -778 nee

Stg. Vrienden van De 
Schalm Stichting Alblasserdam 4 nee

Stg. Pit Kinderopvang Stichting Zwijndrecht 4 1.277.943 148.100 nee
Stg. Pit Kinderopvang en 
Onderwijs Stichting Zwijndrecht 4 20 20 nee

Stg. Passend Onderwijs 
RiBA 28.05

Stichting Ridderkerk 4 nee

SWV Passend 
Onderwijs Drechtsteden 
28.09

Stichting Sliedrecht 4 nee

De Stichting Vrienden van De Schalm is opgericht in 2017. Van de Stichting zijn nog geen cijfers over 2017 beschikbaar.
Van de Stichting Pit Kinderopvang en Onderwijs zijn de meest recente cijfers opgenomen.

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Totale bezoldiging 2016

Totale bezoldiging 2016

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Stg. PIT Onderwijs en Stg, Pit Kinderopvang vormen samen de Stg. Pit Kinderopvang en Onderwijs.
PIT Onderwijs is vertegenwoordigd in het bestuur van twee verschillende samenwerkingsverbanden (SWV). Alle kindcentra, behalve Speciaal Kindcentrum De Burcht, vallen 
onder het SWV Drechtsteden. Speciaal Kindcentrum De Burcht valt onder het SWV RiBA. 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen. 
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW
Rijksbijdrage (PO-personeel) 13.087.474         12.602.000         12.858.442        
Rijksbijdrage (PO-PVE) 2.378.778           2.384.600           2.395.355          

15.466.252         14.986.600         15.253.797         

3.1.2 Overige subsidies OCW
Geoormerkte subsidies -                          -                          -                         
Niet-geoormerkte subsidies 687.823              510.300              625.831             

687.823              510.300              625.831              

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen SWV PO
Ontvangen zorgmiddelen 269.339              386.700              227.933             
Arrangementen zorgkinderen 290.949              3.700                  235.057             
Groei bekostiging SBO -29.483               -54.200               42.777               

530.805              336.200              505.767              

Totaal rijksbijdragen OCW 16.684.880          15.833.100          16.385.395          

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
3.2.1.3 Overige gemeentelijke bijdragen

Gemeentevergoeding 19.578                15.400                16.621               
Vrijval investeringssubsidies -                          -                          -                         

Totaal overige overheidsbijdragen 19.578                 15.400                 16.621                 

3.5 Overige baten

3.5.1 Medegebruik 103.325              79.800                119.204              
3.5.8 Overige 

Kindcentrumfonds 255.885              -                          -                         
Inleenvergoeding personeel 2.095                  39.400                325.214             
Inkomsten techniek project -                          -                          34.000               
Overige 44.665                22.700                126.484             

302.645              62.100                485.698              

Totaal overige baten 405.970               141.900               604.902               

20162017

Vanaf boekjaar 2017 worden de kindcentrumfondsgelden gepresteerd onder het eigen vernomen, hierdoor vindt er in 2017 een eenmalige correctie plaats via de overige baten van € 255.885,-.

Het Ministerie van Onderwijs heeft in de loop van 2017 een indexatie toegepast voor de subsidies. Deze indexatie was in de begroting lager opgenomen en zorgt voor een afwijking t.o.v. de 
begroting. In 2017 is er circa € 58.000 aan groeibekostiging ontvangen, dit bedrag is niet begroot. Eveneens is er circa € 70.000 ontvangen voor het geven van onderwijs aan vluchtelingen en 
vreemdelingenkinderen. De middelen vanuit de bekostiging 'prestatiebox' zijn door een verhoging van het bedrag per leerling circa € 65.000 hoger dan begroot. 

Begroting 2017
EUREUR EUR
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4 Lasten

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen 10.320.165         12.710.700         10.459.360         
4.1.1.2 Sociale lasten 2.177.942           -                          2.300.456           
4.1.1.3 Pensioenpremies 1.406.586           -                          1.193.178           

4.1.3 Overige personele lasten
4.1.3.3 Overige

Dotatie jubileumuitkering 23.583                8.000                  -                         
Onttrekking / vrijval jubileumuitkering -25.467               -                          -23.945              
Inhuur derden 267.190              41.000                140.434             
Scholing 232.482              225.500              185.859             
Kosten BGZ / ARBO 41.951                41.500                47.187               
Overige 118.117              129.800              134.282             
Totaal overige 657.856              445.800              483.817             

Totaal overige personele lasten 657.856              445.800              483.817              

4.1.4 Uitkeringen (-/-) -743.173             -                          -671.622             

Totaal personele lasten 13.819.376          13.156.500          13.765.189          

Personeelsbestand

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 28.198 32.300 22.818
4.2.3a Inventaris en apparatuur 117.175 119.900 109.174
4.2.3b ICT 272.795 276.000 279.122
4.2.4 Leermiddelen 139.013 150.900 135.629

Totaal afschrijvingen 557.181 579.100 546.743

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur/Medegebruik 108.742 75.800 112.321
4.3.3 Onderhoud 137.235 144.700 156.296
4.3.4 Energie en water 229.317 244.900 218.617
4.3.5 Schoonmaakkosten 462.311 432.900 445.023
4.3.6 Heffingen 59.233 52.800 58.902

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 346.300 346.300 364.500
4.3.8 Overige 9.147 18.400 19.159

355.447 364.700 383.659

Totaal huisvestingslasten 1.352.285 1.315.800 1.374.818

EUREUREUR

T.a.v huur/medegebruik is meer uitgegeven dan begroot en wordt veroorzaakt door de brede school Roerdomp. De begrootte kosten waren achteraf te laag ingeschat waardoor er een naheffing 
volgt. Op de energielasten is minder uitgegeven dan is begroot. De schoonmaakkosten zijn daarentegen hoger dan begroot. Deze afwijkingen heffen elkaar voor een groot deel op. In totaliteit is er 
€ 36.500 meer uitgegeven aan huisvesting dan begroot. 

Op 31-12-2017 bedroeg het aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar voltijdbanen 210 (2016: 214) Het personeelsbestand bestaat in totaal uit 315 personeelsleden, waarvan 74 
mensen een voltijd dienstverband - en 241 een deeltijd dienstverband hebben. Het personeelsbestand bestaat uit 278 vrouwen en 37 mannen. 

Begroting 20172017 2016
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4.4 Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 144.552              140.000              144.483             
Accountantskosten 16.456                11.000                21.764               
Contributie 18.574                21.500                18.481               
Overige 7.841                  37.600                5.556                 

187.423              210.100              190.284              

4.4.4 Overige
MR/OR/GMR 6.473                  6.000                  5.915                 
Portikosten/drukwerk/advertentiekosten 5.652                  6.000                  9.326                 
Telefoonkosten 8.722                  9.600                  14.752               
Culturele vorming 7.170                  24.700                12.944               
Zwemgeld 3.089                  3.700                  4.766                 
Lasten project subsidies 25.530                13.900                17.683               
Communicatie 57.320                53.200                62.082               
Lasten techniek subsidie -                          -                          34.796               
Uitgaven kindcentrumfonds 253.006              -                          -                         
Overige uitgaven 35.886                44.600                89.510               

402.848              161.700              251.774              

Totaal overige instellingslasten 590.271               371.800               442.058               

4.5 Leermiddelen en ICT 690.981               651.800               682.349               

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten
5.1.1 Rentebaten 11.307                10.000                17.718               
5.1.2 Overige financiële baten -                          -                          -                         

11.307                10.000                17.718                
5.2 Financiële lasten
5.2.1 Rentelasten -                          -                          -                         
5.2.2 Overige financiële lasten -                          -                          -                         

-                          -                          -                          

Saldo fin. baten en lasten 11.307                 10.000                 17.718                 

Begroting 2017

EUR
2017
EUR

EUR

EUR

2016
EUR

2017

Begroting 2017

EUR

2016
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C Overige gegevens

C1 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Algemene reserve  156.172
Herwaarderingsresreve -21.047
Rente t.g.v. bestemmingsreserve (privaat) 0
Schenking/gift De Loopplank (van vml. Francescoschool) -1.894
Reserve personeel -21.380
Bestemmingsreserve De Rank (privaat) -3.089
Bestemmingsreserve kindcentrumfonds (privaat) 2.879

Totaal    111.641

C2 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum 31-12-2017 hebben zich geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan.

De bestemming van het resultaat 2017 is als volgt

Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.
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