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Stichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

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

Vergelijkend balansoverzicht

31-12-2009 1-1-2009

x € 1.000 % x € 1.000 %

ACTIVA

Materiële vaste activa 1.944 26,1 1.252 20,4
Vorderingen 4.053 54,3 4.872 79,6
Liquide middelen 1.463 19,6

7.460 100,0 6.124 100,0

PASSIVA

Eigen vermogen 3.547 47,5 3.435 56,1
Voorzieningen 1.313 17,6 1.159 18,9
Kortlopende schulden 2.600 34,9 1.530 25,0

7.460 100,0 6.124 100,0
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A GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

De algemene grondslag voor de waardering van activa en. passiva, alsmede voor het bepalen van het
resultaat, i~ de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden act~ya en passiva opgenomen

voor de nominaA!'! waarde.

Voor zover van toepassIng zijn ter vergelijking de cijfers opgenomen de realisatiecijfers va(l het
voorgaande jaar, alsmede van de goedgekeurde begroting over het huidige jaar.

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de
richtlijnen van de Raad van Jaarverslaggeving en de ministriële regeling Jaarverslaggeving Onderwijs
specifiek de bepaling inzake de voorziening BAPO.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar
tijdsgelang afgeschreven. Investeringen boven de € 500 worden geactiveerd.

Verkregen investeringssubsidies worden niet verrekend met de materiële vaste activa, maar worden als
vooruitontvangen investeringssubsidie als overlopende passiva gepresenteerd.

Vorderingen

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

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming.
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.

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

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband van de
werknemers. Hierbij is gerekend met een disconteringsvoet van 3,0% en een gemiddelde stijging van de
salarislasten van 1,5%. Er is geen rekening gehouden met een sterftekans. De blijfkans vormt wel
onderdeel van de berekening. Voor zowel het 25-jarig jubileum als het 4D-jarig jubileum zijn blijfkansen
bepaald, afhankelijk van de huidige ambtelijke diensttijd van de medewerkers. De blijfkans varieert van
25% (0-5 jaar in dienst) tot 950/0 (20-25 jaar) voor het 25-jarig jubileum. Bij het 40-jarig jubileum
verhouden de percentages zich van 5% (0-5 jaar) tot 90% (35-40 jaar).

Voorziening BAPO
De BAPO voorziening is gevormd voor BAPO-verplichtingen aan de werknemers. Hierbij is een inschatting
gemaakt met betrekking tot de deelname en het gebruik van de BAPO regeling.

De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening
jubileumgratificaties. Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Rijksbijdragen OCW

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen. De Rijksbijdragen
worden toegerekend aan het verslagjaar.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële
vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Afschrijvingen

aantal jaar

Meubilair
Leermiddelen
Inventaris en apparatuur
Digitale schoolborden
ICT Hardware en randapparatuur
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B BALANS PER 31 DECEMBER 2009
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7.459.796 6.124.094
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C STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Baten

Rijksbijdragen Ministerie van OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

S..ldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat

Totaal resultaat
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Realisatie
2009

€

13.929.468
1.460.492

413.084

15.803.044

12.770.771
293.769

1.307.389
1.328.594

15.700.523

102.521

9.039

111.560

111.560

Begroting
2009

€

13.383.314
1.404.039

55.218

14.842.571

12.300.597
258.356

1.171.741
1.056.503

14.787.197

55.374

55.374

55.374
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D KASSTROOMOVERZICHT 2009

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
nettoresultaat als uitgangspunt genomen,(waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor

verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.

Kasstroom uit=bed"ij~soperaties·

Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen

- Schulden

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

Mutatie liquide middelen

Mutatie liquide middelen
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2009

€ €

102.521

293.769
154.114

819.379
1.070.028

2.439.811

9.450
-411

9.039

-982.510
-3.341

-985.851

1.462.999

1.462.999
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E TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Cum. Cum.
afschrij- Boek- Aanschaf- afschrij- Boek-

B.anschafprijs vingen ti waarde Invester- Desinves Afschrij- prijs vingen waarde
t/m 31-12- m 31-12- 1-01- ingen teringen vingen 31-12- 31-12- 31-12-

2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

€ € € € € € € € €

Inventaris en
apparatuur

2.578.076 1.785.050 793.026 852.274 -3.341 181.682 3.433.691 1.966.732 1.466.959
Leermiddelen
(PO)

1.611.813 1.152.828 458.985 130.236 112.086 1.742.049 1.264.914 477.135

Totaal
materiële
vaste
activa

4.189.889 2.937.878 1.252.011 982.510 -3.341 293.768 5.175.740 3.231.646 1.944.094
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren
Ministerie van OCW

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Fietsplan
Energie/water
ID-banen Haren
Detachering
Vakonderwijs
Teruggaaf Belastingdienst
Vervangingsfonds
Gemeente Tynaarlo/Haren
Overige vorderingen
RC Gemeente
RCderden
Gemeente Tynaarlo/Haren
Gemeente Tynaarlo/Haren - frictiekosten
Gemeente Tynaarlo - belegde reserves
Gemeente Haren - belegde reserves

Totaal overlopende activa

Totaal vorderingen

Liquide middelen

Rabobank (schoolbankrekening)
BNG (betaalrekening)
BNG Vermogensbeheer (beleggingsfonds)
Kas

Totaal liquide middelen
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31-12-2009

€

6.898
672.948

27.283
2.529

14.140
78.235
20.460

171.510
84.438

6.577

2.089

10.334
24.600

2.721.424
209.238

3.372.857

4.052.703

980
455.414

1.006.585
20

1.462.999

1-1-2009

€

21.410
681.501

36.870
5.640

26.289

81.280
36.341

38.160
62.427

467.532
88.742

2.721.424
604.466

4.169.171

4.872.082
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PASSIVA

Eigen vermogen

------------ ------------ ------------ ------------
Algemene reserve

Totaal Eigen vermogen

Voorzieningen

Stand per
1-1-2009

3.435.576

3.435.576

Resultaat

111.560

111.560

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2009

3.547.136

3.547.136

Stand per Onttrek- Stand per
1-1-2009 Dotaties 2009 kingen 2009 Vrijval 2009 31-12-2009

€ € € € €

Overige voorzieningen
BAPO 293.173 197.250 20.833 469.590
Ambtsjubilea 283.665 10.634 126.225 146.806
Onderhoud gebouwen 581.791 243.247 128.690 696.348

1.158.629 440.497 160.157 126.225 1.312.744------------ ------------ ------------ .. _---------- ------------

Onderverdeling voorzieningen

BAPO
Ambtsjubilea

Onderhoud gebouwen
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< 1 jaar

€

20.833
3.800

373.838

398.471

> 1 jaar

€

448.757
143.006
322.509

914.272
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Kortlopende schulden

Crediteuren

Ministerie van OCW

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Schulden terzake van pensioenen

Overige kortlopende schulden
Lonen en salarissen
Uitkeringen ZW/WAZO/WIA
RC Gemeente

Overlopende passiva
Vakantiegeld

Accountantskosten
Advieskosten
Energie/water

Gemeentelijke heffingen
Extern personeel
Gemeente Tynaarlo - onderhoudswerkzaamheden
Gemeente Tynaarlo - afrek huisvestingsprogramma
Overige te betalen bedragen

Overige subsidies OCW / geoormerkt
Overige subsidies OCW / niet-geoormerkt
Investeringssubsidies niet OCW

Totaal kortlopende schulden
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31-12-2009

€

292.638

28.697

555.817

165.429

13.804
18.597

744.302

776.703

414.303
20.262
21.085
14.181
4.200

11.795
105.520

8.813
20.368

7.500
152.605

780.632

2.599.916

1-1-2009

€

246.540

20.298

483.727

152.116

41.904
64.669

106.573

400.001
28.765

41.381

50.487

520.634

1.529.888
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MODEL G : GEOORMERKTE DOELSUBSIDIES OCW EN LNV

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Saldo Ontvangen Lasten Investering Saldo
toewijzing 2008 in 2009 2009 2009 2009
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Cursus overblijfkrachten 2006/08 diversen € 15.707 € 14.207
Versterking cultuureducatie 2007/08 diversen € 4.591 € 4.591
Cursus overblijfkrachten 2008/09 diversen € 2.000 € 2.000 € - € 2.000
Impuls vroegschoolse educatie 2008/09 diversen € 7.899 € 7.899 € - € 7.899
Schuld aan min OCW € 28.697

Cursus overblijfkrachten 2009/10 diversen € 1.000 € 1.000 € 900- € 100
Versterking cultuureducatie 2008/09 diversen € 32.700 € 15.979 € 19.075 € 28.126- € 6.928
Versterking cultuureducatie 2009/10 diversen € 32.013 € 13.339 € - € 13.339
Subtotaal Nog te besteden € 20.367

€ 75.612 € 46.176 € 33.414 € 29.026- € 49.064

(*) € 1.500 is terugbetaald aan Ministerie OCW

(*)
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F TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Baten

Rlj.ksbijdragen•.Ministerie van OCW
- -

Rijksbijdrage MiÎ1ist~rîe-van ocw
Geoormerkte subsidies Ministerie van OCW
Niet-geoormerkte subsidies Ministerie van OCW

Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW

Realisatie
2009

€

13.890.564
'.

29.027
9.877

13.929.468

Begroting
2009

€

13.353.953
29.361

13.383.314

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

Bruidsschat
Vakleerkrachten, logopedist, schoolbegeleiding
Gemeentelijke bijdragen leerlingenvervoer
Gemeentelijke bijdragen huisvesting
ZW uitkeringen
WSNS
ID-banen
Vrijval investeringssubsidie niet OCW

Totaal overige overheidsbijdragen

433.300 433.300
397.411 410.073

40.146
99.914 125.420
58.383

348.064 330.546
78.235 104.700

5.039

1.460.492 1.404.039

Overige baten

Detachering personeel

Verhuuropbrengsten
Belastingdienst, Vervangingsfonds
Overige

Totaal overige baten

Totaal overige baten
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243.761

37.261
94.407
37.655

169.323

413.084

55.218

55.218

55.218
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Lasten

Realisatie Begroting
2009 2009

€ €

Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 9.681.187 11.586.146

Sociale lasten 1.901.637
Pensioenlasten 1.196.429

12.779.253 11.586.146
------------ ------------

Werving personeel 16.219 20.000

Uitzendkrachten, declaranten, e.d. 115.788 241.000

Mutaties personele voorzieningen 71.025
Bedrijfsgezondheidszorg 32.500 40.000

Cursuskosten 188.677 206.474

Overige 156.206 291.977

Totaal overige personele lasten 580.415 799.451------------ ------------

Af: Uitkeringen (-/-) -588.897 -85.000

Totale personeelslasten 12.770.771 12.300.597

De mutaties personele voorzieningen betreffen de dotatie aan de voorziening Bapo (€ 197.250) en de
vrijval van de voorziening ambtsjubilea (-/- 026.225).

Personeelsbezetting (in fte's)
2009

Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

Totaal

Afschrijvingen

Inventaris en apparatuur
Meubilair / Machines en installaties

Leermiddelen

Totaal afschrijvingen
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22,38
183,05

10,93

216,36

116.185
65.495

112.089

105.976
55.384
96.996

258.356
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Realisatie
2009

Begroting
2009

€ €

Huisvestingslasten

Huur
Dotatie onderhoudsvoorziening

Onderhoud

Energie en water
Schoonmaakkosten

Heffingen

38.190

243.247

227.243
362.298

347.98J
33.867

55.300
265.278

89.583

330.280
307.500

28.550

1.252.826 1.076.491

Tuinonderhoud

Bewaking / beveiliging

Overige huisvestingslasten

Totaal overige huisvestingslasten

37.321

10.297

6.945

54.563

34.800

15.450
45.000

95.250

Totaal huisvestingslasten 1.307.389 1.171.741

73.656

17.856
47.000

259.600

398.112

19.274
53.291
18.328
22.552

197.084

257.777
------

568.306

Overige lasten

Administratie en beheer

Planmatig onderhoudsbeheer

Accountantskosten

Telefoon- en portokosten e.d.

Deskundigenadvies

Overige administratie en beheer

Totaal administratie- en beheerslasten

Inventaris
Reproductiekosten

ICT kosten

Leermiddelen

Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen

Representatiekosten

Contributies

Medezeggenschapsraad

Verzekeringen

Overige lasten

Totaal overige lasten

5.717
93.683

171.302
310.950

30.565

612.217

63.660
19.780

3.094
2.301

59.236

148.071

3.762
90.167

159.442
290.788

17.643

561.802

7.253

89.336

96.589

Totaal overige lasten 1.328.594 1.056.503

Onder de administratie en beheerslasten zijn de kosten voor de accountantscontrole verantwoord. Deze

bedragen voor 2009 € 18.328 . Er is door de accountantsorganisatie geen andere dienstverlening geweest

dan hier genoemd.
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Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten

Rente spaarrekening

Financiële lasten
Rentelasten

Overige financiële lasten

Saldo financiële baten en lasten
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Realisatie
2009

2.365
7.085

35
376

411

9.039

Begroting
2009

€
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G OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Niet van toepassing
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H Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Werkelijk Begroting

2009 2009
Stichtinasbestuur (naamsaewiis1 EUR EUR

P.P.J.M. Booaers 1500 0
J.J.M.G. Bruchhaus 1000 0
J. Kiewiet 1000 0
M. Jonasma 1000 0
A.P.J. Schrik 1000 0

Raad van Toezicht (naamsaewiisl
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I Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

Functie Duur dienstverband in het Belastbaar loon Voorzieningen ten Uitkeringen in Totaal
verslagjaar (in EUR) behoeve van verband met I f ~ï~ "

beloningen betaalbaar beeindiging van
, é

op termijn het dienstverband
(in EUR) (in EUR) , I

In dienst vanaf In dienst tot 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
€ '- € -
€ ; - € -
€ ~< - € -
€ - € -
€ ' * - € -
€ '" ,,€ -
€ - € -
€ ~ € -
€ - € -
€ - € -

-
€ - t: -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -
€ 1 - € -
€ - € -
€ - € -
€ - € -

Er zijn geen personeelsleden die met hun inkomen het gemiddeld belastbaar loon van onze ministers overschrijden.
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Aan: Stichting Baasis

Accountantsverklaring

Ernst & YounQ Accountants LLP
Leonard Springerlaan 17
9727 KB Groningen
Postbus 997
9700 AZ Groningen

Tel.: +31 (0) 88·4071000
Fax: +31 (0) 88 - 407 2505
www.ey.nl

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2009 van Stichting Baasis te Zuidlaren bestaande uit de balans per
31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009 met de toelichting',
gecontroleerd. ",

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Stichting Baasis is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
(WJZ/2007/50507).
Tevens is het bestuur van Stichting Baasis verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid
van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen.
Deze verantwoordelijkheden omvatten onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand
houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de
relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden
redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle, als bedoeld in artikel 171, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder het
Controleprotocol OCW 2009. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons
geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werk
zaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Ernst & Young Accountants LLP Is een IImlted lIablllty partnership gevestigd In Engeland en Wales met registratienummer OC335594. In relatie tot
Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountanls LLP.
Ernst &Young Accountants LLP Is statutair gevestigd te Lambeth Palace Raad 1, London 5E1 7EU, Verenigd KoninkriJk, heeft haar hoofdvestiging aan
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdem, Nederland en Is geregistreerd biJ de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze
werkzaamheden ziJn algemene voorwaarden van toepassing, waarIn een beperking van de aansprakelijkheid Is opgenomen. Oeze algemene
voorwaarden ziJn gedeponeerd biJ de Kamer van Koophandel Rotlerdam en ziJn In te zien op www.ey.nl.
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In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat alsmede het voor de naleving van de
betreffende wet en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een
verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven
omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de
effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle
onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur v~n Stichting
Baasis heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrè:kening.

".
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Baasis per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (WJZ/2007/50507).
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans
mutaties over 2009 voldoen àan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regefgeving opgenomen
bepalingen, zoals die in het Controleprotocol OCW 2009 zijn vermeld.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of
voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Groningen, 25 mei 2010

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. R.H. Bouman RA



Stichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren

BESTEMMING VAN HET NETTORESULTAAT

Het nettoresultaat volgens de Staat van Baten en Lasten over 2009 bedraagt € 111.560.

Hiervan is te bestemmen voor:
Algemene reserve

- 25 -

111.560



Stichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de
interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

- 26-



Stichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Bestuursnummer

Naam instelling

Postadres

Postcode / Plaats
Telefoon

E-mail
Internet-site

Contactpersoon

Telefoon

E-mail

Brin
nummer

09FN De Schuthoek

10AV De Vijverstee

10BK Schuilingsoord

10TA Het Oelebred

10TH De Zuidwester

11HH De Duinstee

12DG Zeijen

12MI Mr. Croneschool

18MB Eelde

18NM Centrum
180V Ter Borch

18QA De Ekkel

18RC De Kooi
12DC De Wissel

12ME De Meent

12UF De Rieshoek
13AL Brinkschool

Naam

41851

Stichting openbaar onderwijs Baasis

Stationsweg 3

9471 GJ Zuidlaren
(050) 409 69 20

info@stichtingbaasis.nl

www.stichtingbaasis.nl

De heer G.J. Slager
(050) 409 69 20

g.j.slager@stichtingbaasis.nl

Aantal Aantal
leerlingen leerlingen

Sector 2009 2008

PO 199 213
PO 320 341
PO 197 202

PO 171 161
PO 80 79
PO 101 108
PO 104 104
PO 54 55
PO 147 154
PO 145 157
PO 210 151
PO 353 334
PO 110 131
PO 236 268
PO 85 94
PO 78 88
PO 229 238
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Stichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen

" Voorziening BAPO

Met betrekking tot de RJ 271 en de .vooriiening BAPO wordt een verwijzing gemaakt naar de brief van het
Ministerie van os:.W met kenmerk A9/104458 OCW d.d. 26 februari 2009. Tevens wordt een verwijzing
g~maakt naar dê be1'reffende Ministeriële Regeling van OCW inzake de BAPO in relatie tot de RJ 271.
Op grond van deze brief en Regeling heeft het bestuur. een onderbouwde berekening gemaakt van de
voorziening voor toekomstige BAPO-verplichtingen op grond van de geldende Cao-bepalingen.

Bij het bepalen van de omvang van de voorziening BAPO is rekening gehouden met een toekomstige bate

ter grootte van 2% van de GPL-component van de personele lumpsumfinanciering.
Hierbij dient te worden aangetekend, dat door het 'oor'!lerken' van 2% van de personele lumpsum voor de
financiering van de voorziening Bapo gevolgen heeft voor de reguliere exploitatie in de komende jaren. Er

is jaarlijks ca. € 135.000,- minder beschikbaar voor fin~nciering van exploitatiekosten. Dit zet de begroting
van de stichting aanzienlijk onder druk.

De Bruto BAPO verplichting van Stichting openbaar onderwijs Baasis bedraagt per 31 december 2009
€ 3.474.156,-. Hierbij is rekening gehouden met de toekomstige bate van 2% van de GPL-component van
de personele lumpsumfinanciering, zijnde € 9.585.124,-. Een en ander leidt tot een netto bapo verplichting
van € 837.573,-.
De volgende parameters zijn gebruikt voor de berekening van de BAPO verplichting: deelnamepercentage
43%, disconteringsvoet 3 % en percentage werkgeverslasten 40%. De percentages zijn geschatte .

waarden.

Meerjarige financiële verplichtingen

Schoonmaakonderhoud

Dit betreft een overeenkomst voor schoonmaakonderhoud van de scholen. Dit contract wordt aangegaan
voor een periode van drie jaar, ingaande op 1 juli 2007 en eindigende op 30 juni 2010. De geoffreerde

prijzen liggen vast gedurende de gehele looptijd van het contract, deze kunnen alleen op grond van de in
het Bestek opgenomen regelingen worden gewijzigd.
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