
Financieel overzicht. 

 

 
Balans (staat van baten en lasten) 2014. 

 

Samengevat exploitatieoverzicht 

    Begroting Realisatie Begroting 

    2014 2014 2015 

3.1 Rijksbijdragen   11.060.145 11.130.968 11.815.050 

3.2 

 

Overige overheidsbijdragen en 
rijkssubsidies  

 
       20.000 

 
       46.710 

 
      20.200 

3.5 Overige baten  
 
     249.335 

 
     509.975 

 
               0 

  Totaal BATEN  11.329.480 11.687.652 11.329.480 

4.1 Personele lasten    9.387.990   9.335.363   9.684.640 

4.2 Afschrijvingen       329.370 
 
     312.675 

 
     337.990 

4.3 Huisvestingslasten  
 
     871.200 

 
     938.305 

 
  1.225.570 

4.4 Overige instellingslasten       850.100 

 

     900.865 

 

     817.670 

  Totaal LASTEN  11.438.660 11.487.207 12.065.870 

        

  Saldo BATEN en LASTEN  
 
   109.180- 

 
   200.445 

 

     
230.620-  

5 Saldo financiële baten en lasten.   

 

    51.500  

 

     49.061 

 

       47.000 

  EXPLOITATIESALDO  

 

   57.680- 

 

   249.506 

 

      

183.620- 

 

 

Toelichting: 
 

Financiële analyse 
Er is over 2014 een begroting met een tekort van € 57.680 opgesteld. Het resultaat over 2014 

bedraagt € 249.506 positief. 

 
Baten 

De baten zijn € 358.172 hoger uitgevallen dan begroot. Het grootste verschil t.o.v. de begroting wordt 
veroorzaakt door de verdeling van de reserves van het oude samenwerkingsverband (117.660) en de 

vrijval van ziektegelden uit voorgaande jaren (114.260). Daarnaast is de reguliere vergoeding 

personeel hoger uitgevallen vanwege cao-aanpassingen (60.700) en is aan lerarenbeurs meer 
ontvangen dan begroot (50.540). 

 
Personele lasten 

De totale personele lasten vallen € 52.627 voordeliger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de 
posten nascholing en schoolbegeleiding. 

 

Afschrijvingen 
Het verschil in de afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door het verschil tussen de werkelijke kosten 

en de begrote gebudgetteerde investeringsruimte op onderwijsmethoden.  
  



Huisvestingslasten 

Per saldo is een nadelig resultaat van € 67.105 ten opzichte van de begroting gehaald. Aan groot 

onderhoud is € 43.089 meer uitgegeven dan begroot. Het nadelige resultaat op de jaarlijkse 
huisvestingslasten wordt veroorzaakt door de tijdelijke huisvesting / verhuizing van De Maten. 

 
Overige instellingslasten 

De uitgaven vallen € 50.765 nadeliger uit dan begroot. De post klein ICT veroorzaakt dit resultaat. Het 

betreft uitgaven i.v.m. de hosting van de SharePoint en het inrichten van de netwerken op de scholen. 
 

 
Beloningsbeleid 

SCO Twenterand e.o. hanteert de cao PO voor de inschaling en beloning van alle medewerkers binnen 
de stichting.  

Er zijn enkele uitzonderingen/ aanvullingen hierop:  

·         Stuctureel: Convenant beloning schoolleiders kleine scholen (2004):  directeuren die volgens de 
cao- normen zijn ingeschaald in schaal DA ontvangen € 250 bruto per maand bij een volledig 

dienstverband in de vorm van een toelage. 

·         Incidenteel voorkomend: meerscholen-directeuren blijven in eerste instantie (proefperiode) 

ingeschaald in de schaal van de “eerste school” en ontvangen een aanvullende beloning middels een 
toelage.  

·         Het college van Bestuur ontvangt dezelfde toelage directie als de schoolleiders (artikel 6.29a cao 

2015)  

 

Fiscaal nummer: 25.56.881 

 


