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B. Jaarrekening
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Balans per 31 december 2021 (in euro's)
balans na resultaatbestemming

2021

2020

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

9.697.287
9.697.287

9.553.037
9.553.037

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

729.310
2.587.325
3.316.635

384.214
1.916.383
2.300.598

13.013.922

11.853.635

Totaal activa
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Balans per 31 december 2021 (in euro's)
balans na resultaatbestemming

2021

2020

Passiva

7.807.114

7.668.969

832.541

738.681

Langlopende schulden

2.146.667

2.240.000

Kortlopende schulden

2.227.599

1.205.984

13.013.922

11.853.635

Eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten over 2021 (in euro's)

2021

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Begroting
2021

2020

8.970.512
793.673
253.578
10.017.764

8.393.407
488.616
68.323
8.950.346

8.188.226
527.687
114.248
8.830.160

7.595.702
357.356
700.934
1.194.939
9.848.932

7.091.793
360.071
710.774
984.088
9.146.726

7.040.978
338.118
659.905
952.591
8.991.592

Saldo baten en lasten

168.832

(196.380)

(161.432)

Financiële baten en lasten

(30.686)

(27.474)

(31.882)

Resultaat

138.145

(223.854)

(193.314)

8

Pro College

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31
december 2021. De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs
(RJO). In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
De jaarrekening is opgesteld in hele euro’s, de functionele valuta van de instelling. De algemene
grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, zijn
de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de onderwijsorganisatie 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 die
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie
(met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt
niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten
op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in
de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling
van de waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s
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. Baten worden in de staat van baten en
lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of
een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn
overgedragen.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college van bestuur oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten. De belangrijkste schattingen
hebben betrekking op:
- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen (o.a.
economische levensduur en eventuele restwaarden);
- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening voor groot onderhoud;
- de bepaling van personele voorzieningen.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.
Vergelijking met voorgaande jaren
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande
jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het
verantwoordingsjaar.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een
lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele
restwaarde. Als ingangsdatum voor de afschrijvingen wordt het begin van de maand van aanschaf
gehanteerd.
De afschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingsprijs, zijn als volgt:
-verbouwingen: 10% tot 15%
-inventaris en apparatuur: 2,5% tot 33%
Het schoolgebouw aan de Dennenstraat te Nijmegen is als gevolg van de doordecentralisatie van de
huisvesting eigendom geworden van de stichting. Met de gemeente Nijmegen is overeengekomen dat
het gebouw ingeval van verkoop tegen de dan geldende WOZ-waarde aan de gemeente verkocht kan
worden. Voor het deel dat gefinancierd is met vreemd vermogen voor een bedrag groot €2,8 mln.
wordt in 40 jaar afgeschreven (2,5%) en ten laste gebracht van de bestemmingsreserve huisvesting.
Er wordt een activeringsgrens (ondergrens voor activeren) gehanteerd van € 500. Investeringen onder
de € 500 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Deze ondergrens geldt per artikel
of voor een groep van samenhangende artikelen.
Van derden ontvangen subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden
(direct) in mindering gebracht op de materiële vaste activa (waardering volgens "netto methode").
Over het saldo wordt vervolgens afgeschreven.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten
voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende
eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom
genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare
waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom
genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de
kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere
activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum
beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder
waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de
realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom genererende eenheid) geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats
als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare
waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval
wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte
realiseerbare waarde,maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als
in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom
genererende eenheid) zou zijn verantwoord.’
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de
vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeverminderingen in de winst en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële
instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden naeerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
Afgeleide financiële instrumenten
Het Pro College maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico,
kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant, schatkistbankieren
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Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de
staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn
aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste
opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op
de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan
worden gemaakt. Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere
waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling
door een debiteur, herstructurering van een aan de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden
die de organisatie anders niet zou hebben overwogen of aanwijzingen dat een debiteur failliet zal
gaan. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de stichting
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke
activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt
beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk
niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere
waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken. Bij
de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische trends met
betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek
waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden
bijgesteld als de stichting van oordeel is dat de huidige, economische en kredietomstandigheden
zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn
dan historische trends suggereren. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een
tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen
de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd
tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de staat van
baten en lasten.
Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere
waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een
gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het
bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat
van baten en lasten’.
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel financiële
instrumenten.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije
beschikking van het bevoegd gezag en worden 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 van het bevoegd
gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
Eigen vermogen
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve en de eventuele bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen gepresenteerd, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen reserves uit private
middelen en reserves uit publieke middelen. De algemene reserve bestaat uit de reserve die ter vrije
beschikking staat van het bestuur. Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is
aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het
bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen. Indien
een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde
deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds. De algemene reserve betreft een
buffer ter waarborging van de continuïteit van de scholen en de stichting. Deze wordt opgebouwd uit
resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten
en de werkelijke lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve
gebracht)’.
Voorzieningen
De personele voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde en de voorziening voor
groot onderhoud tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn
om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij onderstaand anders vermeld bij de individuele
voorzieningen.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer sprake is van:
- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het
verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het
meerjarig (cyclisch) planmatig onderhoud van de (school)gebouwen. De dotatie aan de voorziening is
gebaseerd op de verwachte kosten waarmee onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd
op basis van opgestelde meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) die door het bevoegd gezag zijn
goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt rechtstreekst ten laste van deze voorziening
gebracht. Het Pro College maakt voor de verwerking van de voorziening groot onderhoud gebruik van
de (tijdelijke) overgangsregeling (ex artikel 4 lid 1c van de RJO) zoals gepubliceerd in de
Staatscourant op 19 februari 2021.
Voorziening voor jubileumuitkeringen
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met de CAO-afspraken, het aantal opgebouwde dienstjaren, de verwachte salarisstijgingen,
de pensioenleeftijd en de blijfkans. Bij de berekening van de voorziening wordt alleen personeel met
een vast dienstverband meegenomen. De gehanteerde disconteringsvoet in 2020 bedraagt 1%.
Voorziening voor langdurig zieken
De waardering van de voorziening langdurig zieken is tegen de nominale waarde van de toekomstige
uitbetalingen omdat, vanwege de omvang van de voorziening, de looptijd en de disconteringsvoet, het
effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is.
Voorziening voor zwangerschapsverlof
De waardering van de voorziening zwangerschapsverlof is tegen de nominale waarde van de
toekomstige uitbetalingen omdat, vanwege de omvang van de voorziening, de looptijd en de
disconteringsvoet, het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is.
Langlopende schulden
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Schulden met een resterende looptijd van meer dan een jaar worden aangeduid als langlopend. Het
aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen.
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het onderdeel financiële instrumenten.

Grondslagen voor waardering van de resultaatbepaling
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiële exploitatie
opgenomen verstrekt door het ministerie OCW. De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen uit hoofde
van de basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft (in het
jaar van toewijzing) volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.
Niet-geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar
waarop de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten. De
niet bestede niet-geoormerkte OCW-subsidies worden op uitzondering verantwoord onder de
vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) indien er een afgebakend (concreet)
bestedingsplan is opgesteld waarmee expliciet kan worden aangetoond dat de middelen in de
toekomst worden aangewend.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het
overschot geen verrekening-clausule heeft) worden naar rato van de voortgang (%) van de
gesubsidieerde activiteiten verwerkt in de staat van baten en lasten. De subsidies waarvoor nog niet
(alle) activiteiten (prestaties) zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de
vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak)
nog niet is verlopen.
Geoormerkte OCW-subsidies (G2-doelsubsidies met verrekening-clausule) worden ten gunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de werkelijke subsidiabele lasten komen
(naar rato van de aan het verslagjaar toe te rekenen werkelijke subsidiabele uitgaven). Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende passiva)
zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden
verantwoord als schuld aan het ministerie van OCW onder de kortlopende schulden zodra de
bestedingstermijn (subsidietijdvak) is verlopen op balansdatum (terugvordering door OCW).
Overige overheidsbijdragen en –subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder
ouderbijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan
uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het jaar zijn gespreid.
Personeelsbeloningen
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de CAO-VO uitbetaald. De beloningen van
het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door
het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.
Pensioenen
De voor het onderwijs van toepassing zijnde pensioenvoorziening is ondergebracht bij het ABP.
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die
periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies
op balansdatum nog niet zijn voldaan wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening
met in de toekomst verschuldigde premies. De beleidsdekkingsgraad van het ABP in december 2021
was 110,2% (bron: www.abp.nl). Het Pro College heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Leasing
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij
de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel
door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Op balansdatum
31 december 2021 zijn er geen leascontracten.
Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de
indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht
geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen.
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Kasstroomoverzicht (in euro's)

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

2020

138.145
357.356
(345.096)
1.021.615

(193.314)
338.118
868.010
(138.985)

676.519
93.860
1.265.881

Mutatie eigen vermogen
Mutatie voorzieningen
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Activa in ontwikkeling
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

729.025
134.523
1.008.352

(501.606)
(501.606)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

(93.333)

(316.273)
(316.273)

(93.333)

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

(93.333)

(93.333)

Per saldo mutatie liquide middelen

670.942

598.745

Eindstand liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

2.587.325
1.916.383

1.916.383
1.317.638
670.942
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Toelichting op de balans (in euro's)

Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 01-01-2021
Correctie aanschafprijs
Correctie cumulatieve afschrijvingen
Investeringen
Desinvesteringen
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2021

8.643.562
379.167
8.264.395

(1)
(3)
36.069
(36.067)

511.852
109.138
402.714

266.216
266.216

252.059
252.059

14.157
14.157

3.307.133
2.437.104
870.029

0
2
249.548
251.288
(1.742)

3.057.585
2.185.814
871.771

12.728.762
3.031.475
9.697.287

(1)
(1)
501.606
357.356
144.250

12.227.156
2.674.119
9.553.037

Totaal

(0)
70.000
(70.000)

511.851
145.204
366.647

Gebouwen Verbouwinge In uitvoering Inventaris en
en terreinen
n
en
apparatuur
vooruitbetalin
gen

8.643.562
449.167
8.194.395

519.788
519.788

31-12-2021

218.965
25.625
244.590

31-12-2020

In 2021 is begonnen met de vernieuwbouw van het schoolgebouw van Pro College Wijchen. De verwachting is dat het schoolgebouw eind 2022 wordt
opgeleverd.

Vorderingen
Vorderingen op gemeenten
Vorderingen op overige overheden
Subtotaal overige vorderingen

91.724

9
41.426

De vorderingen op gemeenten bestaat onder andere uit ESF 2014-2020, ESF REACT-EU en baankansen voor een totaalbedrag van € 479.177.
Gezien de (verwachte) 100% realisatie van de verschillende tranches binnen het project wordt een voorziening voor oninbaarheid niet noodzakelijk
geacht.

Rente spaarrekeningen
Overige nog te ontvangen bedragen
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Liquide middelen

Totaal vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen
Overlopende activa
Subtotaal overlopende activa

1.200
113.666
2.472.459
2.587.325

31-12-2021

729.310

93.327
24.470
209.522

1.053
1.137.028
778.302
1.916.383

31-12-2020

384.214

72.031
26.158
139.624

Toelichting op de balans (in euro's)

Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen
Rekening Courant tegoed Schatkistbankieren
Totaal liquide middelen
Liquide middelen zijn vrij opneembaar. De kredietlimiet is €700.000.
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Eigen vermogen

2.231.670
5.437.299
7.668.969

Stand per
1-1-2021

Toelichting op de balans (in euro's)

Algemene reserve
Bestemmingsreserve huisvesting (publiek)
Totaal eigen vermogen

623.494
46.029
42.133
27.025
738.681

Stand per
1-1-2021

19.859
102.451

62.500
8.591
11.501

Dotaties

8.591
8.591

Onttrekkingen

Resultaat

208.145
(70.000)
138.145

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2021

2.439.815
5.367.299
7.807.114

-

Totaal per
31-12-2021

685.994
46.029
53.634
27.025
19.859
832.541

-

-

Langlopend
> 1 jaar

685.994
46.029
53.634
27.025
19.859
832.541

Stand per
31-12-2021

Kortlopend
< 1 jaar

685.994
46.029
732.023

Rente
mutatie (bij

53.634
27.025
19.859
100.518

Vrijval

De bestemmingsreserve is gevormd in verband met de doordecentralisatie afspraak met de gemeente Nijmegen.

Voorzieningen

Voorziening voor groot onderhoud
Voorziening voor jubileumuitkeringen
Voorziening voor langdurig zieken
Voorziening voor zwangerschapsverlof
Voorziening voor WAB
Totaal voorzieningen

Uitsplitsing voorzieningen

Onderhoudsvoorziening
Voorziening voor jubileumuitkeringen
Voorziening voor langdurig zieken
Voorziening voor zwangerschapsverlof
Voorziening voor WAB
Totaal voorzieningen
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Langlopende schulden

2.240.000
2.240.000

Stand per
1-1-2021
-

Aangegane
leningen
93.333
93.333

Aflossingen

2.146.667
2.146.667

Stand per
31-12-2021

2.146.667
2.146.667

Looptijd
> 1 jaar

1.773.333
1.773.333

Looptijd
> 5 jaar

Toelichting op de balans (in euro's)

Schulden aan Ministerie van Financiën
Langlopende schulden
Op de geldlening groot €2.800.000 is een rente van 1,19% van toepassing met een looptijd van 30 jaar.
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Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Schulden aan Ministerie van Financiën
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Kortlopende schulden

367.260
367.260

149.479
367.260
110.085
98.156
93.333
1.409.286
2.227.599

31-12-2021

142.291
61.452
225.597
10.225
19.490
459.056

318.242
318.242

155.682
318.242
89.013
90.659
93.333
459.056
1.205.984

31-12-2020

Toelichting op de balans (in euro's)

Loonheffing
Belastingen en premies sociale verzekeringen

110.892
1.019.547
247.230
9.015
22.603
1.409.286

Vooruitontvangen subsidies OCW
Vooruitontvangen bedragen
Vooruitontvangen gemeentelijke investeringssubsidies
Vakantiegeld en -dagen
Accountants- en administratiekosten
Overige overlopende passiva
Overlopende passiva
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Toelichting op de balans (in euro's)

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De eeuwigdurende vordering op OCW bedraagt per 31-12-2021 €529.475. Dit is het maximum, zijnde 7,5% van de bekostiging personeelskosten
2021.
Op grond van de overeenkomst doordecentralisatie met de gemeente Nijmegen heeft Pro College recht op een jaarlijkse
doordecentralisatievergoeding op basis van het leerlingenaantal van Pro College Nijmegen.

De gestelde zekerheid inzake het schoolgebouw aan de Dennenstraat te Nijmegen betreft de terugkoopverplichting van de gemeente Nijmegen voor
ten minste de WOZ-waarde van het gebouw.

In overeenstemming met het integraal huisvestingsplan onderwijs van de gemeente Wijchen door de gemeentraad vastgesteld op 24 september 2020
en het daarop aansluitende Jaarprogramma IHP 2021 door het college vastgesteld op 19 januari 2021 is Pro College begonnen aan de ontwikkeling
van de vernieuwbouw van het schoolgebouw Pro College Wijchen. De totale stichtingskosten bedragen €3.526.051. Conform de brief van 12
november 2021 van de gemeente Wijchen levert Pro College een eigen bijdrage van € 364.000 in de stichtingskosten die na oplevering van het
schoolgebouw wordt geactiveerd en waarop wordt afgeschreven met een termijn van 40 jaar.

Voor Delo bestaat op balansdatum 31 december 2021 een meerjarige financiële verplichting van €21.473. Het contract met de leverancier loopt vanaf
1 juni 2018 met een duur van 22 kwartalen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten (in euro's)

2021

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen OCW

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige gemeentelijke bijdragen
ESF
Overige overheidsbijdragen
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

Begroting
2021

2020

8.158.574
560.422
251.516
8.970.512

7.835.242
288.089
270.076
8.393.407

793.673
793.673

488.616
488.616

7.536.844
317.426
333.955
8.188.226

515.134
(99)
12.652
527.687

De Overige gemeentelijke bijdragen betreft voornamelijk een vergoeding doordecentralisatie, ESF
projecten en subsidies voor projecten creëren extra baankansen.

Overige baten
Verhuuropbrengsten
Ouderbijdragen

21.849
-

13.950
-

4.749
2.490

Gastleerlingen andere scholen

33.083

-

39.429

198.646
253.578

54.373
68.323

67.580
114.248

Overige
Totaal overige baten
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Toelichting op de staat van baten en lasten (in euro's)

2021

Personeelslasten
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal lonen en salarissen

2020

5.471.182
866.382
923.222
7.260.785

5.074.393
808.329
851.719
6.734.441

5.069.788
797.845
780.584
6.648.217

39.951
309.057
69.306
100.739
519.053

200.894
79.330
137.128
417.352

75.464
222.098
65.899
117.012
480.473

(184.136)

(60.000)

(87.712)

Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Reis- en verblijfkosten
Overige personele lasten
Totaal overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)

7.595.702

Totaal personeelslasten

Begroting
2021

7.091.793

7.040.978

In het Personeel niet in loondienst 2021 zitten extra kosten voor vervanging vanwege corona.

Het aantal werknemers (uitgedrukt in fte) bedroeg per 31 december:
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Totaal

3,0
57,4
42,6
103,0

3,0
55,2
33,1
91,3

Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

357.356
357.356

360.071
360.071

338.118
338.118

Huisvestingslasten
Huur
Dotatie onderhoudsvoorziening
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Verzekeringen (huisvesting)
Bewaking / beveiliging
ARBO-investeringen
Overige huisvestingslasten
Totaal huisvestingslasten

24.179
62.500
131.718
166.918
171.288
89.460
11.090
13.035
6.373
24.373
700.934

24.000
95.365
128.279
147.140
169.700
90.000
7.500
14.740
7.300
26.750
710.774

15.182
95.364
106.260
133.586
172.400
89.236
7.313
14.849
5.232
20.483
659.905
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Toelichting op de staat van baten en lasten (in euro's)

Begroting
2021

2021

Overige lasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Inventaris
Apparatuur
Leermiddelen
Schoolboeken
Telefoon- en portokosten e.d.
Reproductiekosten
Representatiekosten
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
Overige kosten
Totaal overige lasten
uitsplitsing accountantskosten
Honorarium onderzoek jaarrekening
Accountantskosten

2020

172.832
18.090
56.843
182.026
254.843
128.381
23.559
23.108
9.161
47.452
2.287
6.195
270.162
1.194.939

100.415
18.090
35.100
114.805
261.251
175.177
24.700
23.000
7.300
13.700
2.500
5.550
202.500
984.088

133.863
18.090
45.920
117.716
215.537
117.634
24.695
21.174
13.978
14.775
2.432
7.189
219.588
952.591

18.090
18.090

18.090
18.090

18.090
18.090

Van het honorarium onderzoek jaarrekening heeft in 2021 €18.090 betrekking op Astrium accountants.
In de Overige lasten 2021 zitten extra kosten vanwege getroffen maatregelen voor corona.

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rente spaarrekening
Totaal financiële baten

-

-

9
9

27.434
3.252
30.686

27.474
27.474

28.541
3.350
31.891

Totaal financiële baten en lasten

(30.686)

(27.474)

(31.882)

Resultaat

138.145

(223.854)

(193.314)

Financiële lasten
Rentelasten
Overige financiële lasten
Totaal financiële lasten
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Kenmerk

29-08-18
23-08-19
28-08-20
20-08-21
10-07-20

Datum

Toewijzing

929916-1
1007949-1
1091801-1
1166125-1
IOP-41164-IO

J
J
J
N
J

De activiteiten zijn
ultimo verslagjaar
conform de
subsidiebeschikking
uitgevoerd en afgerond

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd,
kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
Omschrijving

Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
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Toewijzing

Kenmerk

Datum

Bedrag van de
toewijzing

Ontvangen t/m
Totale
vorig verslagjaar subsidiabele
kosten t/m vorig
verslagjaar

Saldo per 1
januari
verslagjaar

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

N.V.T.

Toewijzing

Kenmerk

Datum

Bedrag van de
toewijzing

Ontvangen t/m
Totale
vorig verslagjaar subsidiabele
kosten t/m vorig
verslagjaar

Saldo per 1
januari
verslagjaar

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

N.V.T.

Ontvangen in
verslagjaar

Ontvangen in
verslagjaar

Subsidiabele
kosten in
verslagjaar

Subsidiabele
kosten in
verslagjaar

Saldo per 31
december
verslagjaar

Te verrekenen
per 31 december
verslagjaar

Pro College

Verbonden partijen
Naam

Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 25.06

Juridische
vorm

stichting
stichting

Statutaire
zetel

Nijmegen
Arnhem

Code
activiteiten

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Eigen
vermogen
31-12-2021
EUR
4 nvt
4 nvt

nvt
nvt

Resultaat
jaar
2021
EUR

nee
nee

Art 2:
403 BW

nvt
nvt

Deelname

nvt
nvt

Consolidatie

Pro College

WNT-verantwoording 2021 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

De WNT is van toepassing op Pro College. Het voor Pro College toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 138.000. Bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse B, complexiteitspunten 6.
De complexiteitspunten voor de WNT 2021 zijn door de Raad van Toezicht vastgesteld/goedgekeurd op 19-01-2021.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

130.015

138.000

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief
degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2021
bedragen x € 1
EFA Bouwens
Functiegegevens
bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021
01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
Dienstbetrekking?
ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
116.127
Beloningen betaalbaar op termijn
13.888
Subtotaal
130.015

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

-

112.018
20.183
132.201

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

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

132.000

-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

132.201

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Bezoldiging

132.000

EFA Bouwens
bestuurder
01/01 - 31/12
1,0
ja

-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
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Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

-

overgangsrecht is
van toepassing

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

6.300
19.800

J Dam
voorzitter
01/01 - 31/12

nvt
nvt

6.300
20.700
6.300

J Dam
voorzitter
01/01 - 31/12

300
865

GMF Knuver
lid
08/12 - 31/12

nvt
nvt

3.600
13.800
3.600

GMF Knuver
lid
01/01 - 31/12

3.600
13.200

L Bros
lid
01/01 - 31/12

nvt
nvt

3.600
13.800
3.600

L Bros
lid
01/01 - 31/12

4.356
13.200

LA de Ruijter
lid
01/01 - 31/12

nvt
nvt

4.356
13.800
4.356

LA de Ruijter
lid
01/01 - 31/12

4.356
13.200

A Stunnenberg
lid
01/01 - 31/12

nvt
nvt

900
3.403
900

A Stunnenberg
lid
01/01 - 31/03

3.600
12.370

AH de Vries
lid
01/01 - 08/12

1d. Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing.

1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies
bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van
bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)
Niet van toepassing.

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij
een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze
tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van
zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.
Niet van toepassing.
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1g. In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij
een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze
tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van
zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
Niet van toepassing.

3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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C. Overige gegevens
Voorstel bestemming van het resultaat
Het resultaat volgens de staat van baten en lasten bedraagt € 138.145. Voorgesteld wordt
het resultaat als volgt te bestemmen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve huisvesting
Totaal bestemming resultaat
Gebeurtenissen na balansdatum
Niet van toepassing.

Samenstelling bestuur
de heer EFA Bouwens (bestuurder)

Samenstelling Raad van Toezicht
de heer J Dam (voorzitter)
mevrouw L Bros (lid)
mevrouw GMF Knuver (lid)
de heer LA de Ruijter (lid)
mevrouw A Stunnenberg (lid tot en met 31-03-2021)
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208.145
-70.000
138.145

