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Financiële kengetallen

Kengetallen 2021 2020

Solvabiliteit 80,45% 99,77%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen.

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange 

termijn verplichtingen te voldoen. 25% á 50% wordt als goed aangemerkt. Is de 

waarde hoger dan 25% dan is de stichting in staat om aan haar lange termijn 

verplichtingen te voldoen.

Liquiditeit (Quick ratio) 2,74 6,81

Verhouding vlottende activa minus voorraden en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar 

verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. Een waarde tussen 

de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan is de Stichting in staat aan 

haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen.

Rentabiliteit 86,02% 40,93%

Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een 

positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de 

gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat (het 

"exploitatiesaldo") te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die 

verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
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A1   Grondslagen

1                    Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34286138 en feitelijk gevestigd te Amsterdam. De 

stichting heeft als doel gesteld  om kinderen algemeen toegang te geven tot persoonlijk voorgezet onderwijs.

Grondslagen voor de jaarrekening
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op de Richtlijn “C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven” uit de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk).

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

2                    Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva
Activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde tenzij hieronder 

anders vermeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend 

met een eventuele restwaarde. Op grond wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen op verbonden partijen omvatten leningen die tot de vervaldag zullen 

worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. 

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde.

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

anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden 

verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, 

worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Eigen vermogen

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende 

baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden 

bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële 

waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en/of 

nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

3                    Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als 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.

Schenkingen & ouderbijdragen

Bijdrage van ouders worden gezien als schenkingen/giften. Giften worden verwerkt op het moment van toezegging. Bij 

ouderbijdragen wordt het moment van betaling gezien als het moment waarop de gift is toegezegd.

Opbrengsten uit onderwijsondersteuning; opleiding en begeleiding

Opbrengsten uit onderwijsondersteuning worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige 

voordelen naar de stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat. De opbrengsten 

worden toegerekend aan het waarin de diensten worden geleverd.

4                    Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor 

posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in 

de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als 

behorende tot de operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In 

het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide 

gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Balans per 31 december 2021  (na resultaatverdeling)  (na resultaatverdeling)

1. Activa

Vaste Activa

1.1 Materiële vaste activa 4.552.885     1.076.363     
1.2 Financiële vaste activa -                  402.100       

Totaal vaste activa 4.552.885     1.478.463     

Vlottende activa
1.3 Vorderingen 29.890         393.186       
1.4 Liquide middelen 988.965       557.055       

Totaal vlottende activa 1.018.855     950.241        

Totaal activa 5.571.740    2.428.704    

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 4.482.337     2.266.259     
2.2 Langlopende schulden 717.425       -              
2.3 Kortlopende schulden 371.978       162.445       

Totaal passiva 5.571.740    2.428.704    

31 december 2021

31 december 2021

31 december 2020

31 december 2020
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Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3. Baten

3.1 Schenkingen 875.316           850.000           879.039    

3.2 Onderwijsondersteuning 1.510.670        -                      84.842      

3.3 Erfpacht 190.224           200.000           -              

Totaal baten 2.576.209        1.050.000        963.881    

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 160.139           83.000             74.334      

4.2 Overige lasten 196.143           600.000           495.075    

Totaal lasten 356.282           683.000           569.409    

Saldo baten en lasten 2.219.927        367.000           394.472    

5 Financiële baten en lasten 3.852               -                      -              

Resultaat 2.216.075        367.000           394.472    
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Kasstroomoverzicht

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 2.219.927                      

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen -

Mutaties voorzieningen -

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-) 363.299                         

Schulden 209.533                         

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 2.792.760               

Ontvangen interest -                                    

Betaalde interest (-/-) -3.852                           

-3.852                    

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 2.788.907               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) 3.476.522                      

Investeringen in FVA (-/-) -402.100                        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: -3.074.422              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 717.425                         

Aflossing langlopende schulden (-/-) -                                    

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten: 717.425                  

Mutatie liquide middelen 431.910                  

Beginstand liquide middelen 557.055                         

Mutatie liquide middelen 988.965                         

Eindstand liquide middelen 431.910                  
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Vaste Activa

1. Activa

1.1 Materiële vaste activa

Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 1 januari 2021

Cumulatieve 

afschrijvingen tot 

1 januari 2021

Boekwaarde 

per 1 januari 

2021 Investeringen Afschrijvingen

Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 31 december 

2021

Cumulatieve 

afschrijvingen tot 

en met 31 

december 2021

Boekwaarde 

per 31 

december 

2021

1.1.1 Gebouwen en terreinen 1.076.363            - 1.076.363      3.476.522       - 4.552.885         - 4.552.885    

Materiële vaste activa 1.076.363            - 1.076.363      3.476.522       - 4.552.885         - 4.552.885    

Toelichting:

Mutaties 2021

De stichting heeft in 2017 grond in Hurdegaryp aangekocht ad € 274.385, deze is geactiveerd in de balans voor de aanschafwaarde. Gedurende 2020 heeft de 
Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp hier het schoolgebouw op gebouwd, de WOZ-waarde van het totaal betreft per 1 januari 2021 € 1.341.000 bedraagt 
van het onroerend goed.
Op 20 april 2020 heeft de stichting grond aangekocht gelegen te Gerdermalsen, De Terp. De investering bedraagt € 801.978 euro, waarbij de marktwaarde in lijn ligt 
met de boekwaarde ultimo 2020. 

Op 16 november 2020 heeft de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp met de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn en de Stichting voor 
Persoonlijk Onderwijs een overeenkomst gesloten voor de overdracht van 'Het Missiehuis' (het schoolgebouw van de Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Hoorn). De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn had het economisch eigendom van het object en de Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Hurdegaryp het juridisch eigendom. Op basis van de overeenkomst uit november heeft de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp in 
december 2020 het juridisch eigendom van "het Missiehuis" overgedragen aan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Het economisch eigendom is in 
2021 overgedragen van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn aan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp, waarna de Stichting 
voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp in 2021 het economisch eigendom heeft verkocht aan de de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. In 2020 heeft 
de de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs hiertoe een aanbetaling gedaan ad € 240.000, het restant is in 2021 betaald. Middels afgifte van een 
erfpachtovereenkomst aan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn, heeft deze stichting het economisch eigendom behouden.

Op 24 september 2021 heeft de stichting van Stichting Frederiksoon de grond van het voormalig kerkgebouw aan de Zwolseweg 96 te Deventer en het 
voormalig Parochiehuis aan de Kerstraat 1 te deventer aangekocht voor een waarde van € 1.765.522. Met de Stichting Frederikssoon was 
overeengekomen dat deze de kerk en de pastorie in plaats van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs zou aankopen om het risico te dragen dat geen 
goedkeuring gekregen zou worden voor vestiging van de school. Na goedkeuring heeft de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs conform overeenkomst 
de gebouwen overgenomen voor de aankoopwaarde plus 4,7% opslag voor risico, rente en exploitatielasten. 
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Financiële vaste activa

31 december 2021

1.2 Financiële vaste activa

1.2.1 Lening Stichting Frederikssoon -                            402.100                  

Financiële vaste activa -                            402.100                  

De vordering is in 2021 voldaan bij de aankoop van de grond in Deventer.

31 december 2020

Toelichting vordering 1.2.1 Lening Stichting Frederikssoon
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Vlottende activa

31 december 2021

1.3 Vorderingen

1.3.1 Vordering op verbonden partijen 28.210                    390.343                     

1.3.2 Vooruitbetaalde kosten 1.680                      2.843                        
-                               

Vorderingen 29.890                    393.186                     

31 december 2021

1.3.1 Uitsplitsing Vordering op Verbonden partijen

1.3.1.1 Stichting voor Persoonlijk onderwijs  Hurdegaryp 8.934                      240.000                     

1.3.1.2 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Utrecht 5.575                      -                               

1.3.1.3 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Hengelo 6.866                      -                               

1.3.1.4 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Kapelle 3.346                      343                           

1.3.1.5 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Hoorn 3.489                      

1.3.1.6 Stichting Frederikssoon -                            150.000                     

Vordering op verbonden partijen 28.210                    390.343                     

Toelichting 1.3.1 vordering verbonden partijen ultimo 2020

Toelichting 1.3.1 vordering verbonden partijen ultimo 2021

De vorderingen ultimo 2021 hebben betrekking op inzet van begeleiding 

Effecten en Liquide middelen

1.4 Liquide middelen

31 december 2021

1.4.1 Tegoeden op bank- en girorekeningen 988.965                  557.055                     

Liquide middelen 988.965                  557.055                     

31 december 2020

31 december 2020

Het wordt niet noodzakelijk geacht een voorziening voor oninbare vorderingen op te nemen.

31 december 2020

en ondersteuning in de laatste periode van 2021.

Er is sprake van een verstrekte lening aan Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp ad € 240.000 
ten behoeve van een tijdelijk aanzuivering van de liquiditeit van de instelling. Over de lening wordt geen 
rente berekend.

Daarnaast is een vordering op Stichting Frederikssoon ad € 150.000 opgenomen m.b.t. de 
bestuurdersvergoeding van de bestuurder. Deze beloning is in eerste instantie vanuit de Stichting voor 
Persoonlijk Onderwijs betaald aan Stichting Frederikssoon. Na afloop van het boekjaar is bepaald dat 
deze kosten gedragen zullen worden door de onderwijsinstellingen, daarom is voor het betaalde bedrag 
ad € 150.000 een vordering opgenomen. 
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Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen

Stand per Overige Stand per

1 januari 2021 Resultaat mutaties 31 december 2021

Algemene reserve 2.266.262               2.216.075      - 4.482.337               

Eigen Vermogen 2.266.262              2.216.075    -                4.482.337              

Stand per Overige Stand per

1 januari 2020 Resultaat mutaties 31 december 2020

Algemene reserve 1.871.790               394.472        - 2.266.262               

Eigen Vermogen 1.871.790              394.472       -                2.266.262              
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Schulden

2.2 Langlopende schulden

Lening Stichting Frederikssoon 717.425         -                               

Langlopende schulden 717.425         -                               

Toellichting 2.2. langlopende schulden
In 2021 is de grond in deventer aangekocht, hiervoor is deel een hypotheek verstrekt.
De rente betreft 2% per jaar, te voldoen in halfjaarlijkse termijn. De geldlening is verstrekt 
voor een tijdsduur, die eindigt op één oktober 2031. Aflossing vindt plaats in één
op de eind datum. Tussentijds aflossen is alleen in één transactie toegestaan.

2.3 Kortlopende schulden

2.3.1. Crediteuren 3.872             984                              
2.3.2. Nog te betalen accountantskosten 8.640             8.640                            
2.3.3 Verbonden partijen 153.852         150.000                        
2.3.4 Nog te betalen loonheffing 5.614             2.821                            
2.3.5 Vooruitontvangen bijdragen schoolreizen 200.000         -                               

Kortlopende schulden 371.978         162.445                        

Uitsplisting
2.3.3.1 Stichting voor Persoonlijk onderwijs  Hurdegaryp 18.750          18.750                         
2.3.3.2 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Utrecht 18.750          18.750                         
2.3.3.3 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Geldermalsen 18.750          18.750                         
2.3.3.4 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Amsterdam 18.750          18.750                         
2.3.3.5 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Kapelle 18.750          18.750                         
2.3.3.6 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Deventer 18.750          18.750                         
2.3.3.7 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Hengelo 18.750          18.750                         
2.3.3.8 Stichting voor Persoonlijk onderwijs Hoorn 18.750          18.750                         
2.3.3.9 Stichting Frederikssoon 3.852            -                                  

2.3.3 Verbonden partijen 153.852         150.000                        

Toellichting 2.3.3 schulden verbonden partijen 

De verplichting aan de Stichting Frederikssoon betreft de te betalen rente over de hypotheek over 
de periode 24 september t/m 31 december 2021.

31 december 2021 31 december 2020

Vanaf 2020 wordt de beloning van de bestuurder M. van Denderen betaald door de scholen aan 
de Stichting Frederikssoon. Hiervoor hebben alle acht scholen een bijdrage toegekend gekregen 
door Stichting voor Persoonlijk Onderwijs ad € 18.750 per school. De bijdragen zijn niet voldaan in 
2021.

31 december 2021 31 december 2020
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Baten

3.1 Baten

Werkelijk Werkelijk

2021 2020

3.1.1 Schenkingen 1.075.316        879.039       

3.1.2 Onderwijsondersteuning 1.510.670        84.842        

3.1.3 Erfpacht 190.224           -             

Totale baten 2.776.209        963.881       

Lasten

4.1 Personele lasten

Werkelijk Werkelijk

2021 2020

4.1.1 Lonen en salarissen 159.959           65.814        

4.1.2 Overige personele lasten 180                 9.189          

4.1.3 Af: Uitkeringen -                     -669            
Personele lasten 160.139           75.003        

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 116.409           48.256        

4.1.1.2 Sociale lasten 43.550             17.558        

Lonen en salarissen 159.959           65.814        

4.2 Overige lasten

Werkelijk Werkelijk

2021 2020

4.2.1 Administratie- en beheerslasten -                     16.984        

4.2.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 196.143           144.217       

4.2.3 Overig -                     4.624          

4.2.4 Bijdragen verbonden Instellingen -                     329.250       
Overige lasten 196.143           495.075       

Specificatie honorarium

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 6.340              6.340         

4.4.1.2 Andere controle opdracht 2.300              2.300         

4.4.1.3 Fiscale adviezen -                     -                

4.4.1.4 andere niet-controle dienst -                     -                
Accountantslasten 8.640              8.640          

5.1 Financiële baten en lasten

Werkelijk Werkelijk

2021 2020

5.1 Rente 3.852              -                 
Financiële baten en lasten 3.852              -                 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Erfpacht overeenkomsten

- Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Deventer € 46.990  per jaar.

- Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn € 87.662  per jaar.

- Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Geldermalse € 42.017  per jaar.

- Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp € 13.465  per jaar.

Een verder toelichting op de erfpachtovereenkomsten is opgenomen in het bestuursverslag.

Fiscale positie BTW

Fiscale positie VPB

Eind 2020 heeft de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs erfpacht overeenkomsten gesloten met vier van 

de scholen. De overeenkomsten zijn allen aangegaan voor een periode van 30 jaar en de 

overeengekomen erfpachtcanonnen zijn voor de komende vijf jaar vastgesteld. Vanaf 2021 heeft de 

stichting deze voor het eerst geïncasseerd. De overeengekomen erfpachtcanonnen betreffen:

De belastingdienst heeft vragen gesteld over de aangifteplichten. De stichting gaat er van uit dat over
de inkomsten uit schenkingen geen btw betaald hoeft te worden, mede omdat de activtiteiten van de 

stichRecent is gebleken dat de stichting mogelijk over gedurende de afgelopen vijf jaar BTW in rekening 

had moeten brengen over het personeel dat aan de scholen beschikbaar is gesteld en waarvoor de 

kosten in 

stichting zicht richten op bekostigd onderwijs en dat een 0%-tarief voor de btw kent.

Vanwege de behaalde positieve resultaten in het verleden kan de belastingdienst zich op het standpunt 

stellen dat de stichting hierover vennootschapsbelasting verschuldigd is. Ten tijde van het opstellen 

van deze jaarrekening is dit nog onvoldoende duidelijk. Daarom is in de jaarrekening geen verplichting 

opgenomen.

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs - 16 - Jaarrekening 2021



Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Het bestuur

- Dhr. M. van Denderen Msc MA
voorzitter

- Dhr. Ing. B.A. Soels 
penningmeester

Datum vaststelling jaarrekening:
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde 

posten of het resultaat.
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