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A Grondslagen van dejaarrekening

Alaemeen

De Jaarrekenlng is opgesteld met Inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Mi-
nisteriele Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluitlng gezocht bij de
bepallngen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor dejaar-
verslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwljsinstelllngen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voorde specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nomi-
nale waarde,

Baten en lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zlj op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtin-

gen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indlen zij' voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

De In de jaarrekening opgenomen bedragen lulden in hele euro's.

Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiedjfers opgenomen van het
voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de
begrotlng van het verantwoordingsjaar.

Grondslaaen voor de waarderina van activa en uassiva

Materiele vaste activa
De materiele vaste actlva worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van even-
tuele investeringssubsldies, verminderd met de cumulatleve 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 per-
centage van de verkrijglngprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag van inge-
brulkname. Investeringen onder de €500 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat
gebracht.

Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en hetjuri-
disch eigendom berust bij het schoolbestuur.

Voor kosten van perlodiek groot onderhoud wordt een voorzlening gevormd. Deze voor-
ziening is opgenomen onder de overige voorzienlngen aan de passiefzijde van de balans.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk on-
der aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liqulde middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld In de toellchtlng op de balans,
ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde,

Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuiteit van het be-
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voegd gezag en wordt opgebouwd ult resultaatbestemming van overschotten welke ont-
staan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelljk gemaakte lasten. In ge-
val van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders
is vermeld in de toellchting op de balans.

Bestemmingsreserves
Voor innovatie en arbeidsmarkt is een bestemmingsreserve Ingericht. Deze worden in de
jaren 2022/2025 voor iederjaar een gelijk bedrag ultgegeven. Daarnaast is in 2021 door
DUO in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs een lumpsumbijdrage toege-
kend voor het wegwerken van onderwijsachterstanden die tijdens de Coronacrisis zijn
opgelopen. Deze middelen zijn niet allemaal in 2021 besteed. Voor het saldo tussen de
ontvangen bijdragen en de gedane uitgaven is een bestemmingsreserve opgevoerd. De
bestemmingsreserves zullen de komende jaren weer worden besteed. Als gevolg van fi-
nanclele problemen bij het samenwerkingsverband is een bestemmingsreserve arrange-
menten ingericht. Uit deze bestemmingsreserve worden interne arrangementen betaald
die niet door het samenwerkingsverband betaald kunnen worden. De middelen uit deze
bestemmingsreserve worden in dejaren 2022 t/m 2024 ingezet. Naar verwachten kan
het samenwerkingsverband vanafdat moment weer zelfaan deze verplichtingen kan vol-
doen.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen
die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschljnlijk is dat een uitstroom van mid-
delen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zo-
ver deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens
worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst
zullen worden geboekt maar dte voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig
zijn. Voorzleningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel
van de in de toekomst te verwachten ultgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening onderhoud: De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de
uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen
een onregelmatig verloop hebben, De dotatles aan de voorziening zijn gebaseerd op de
meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 20jaar. Het uitgevoerde onder-
houd wordt ten laste van deze voorzlening gebracht. De voorziening is, rekening hou-
dend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de
periode waarvoorde meerjarenonderhoudsbegroting strekt.

Voorziening personeel: De voorziening personeel is enerzijds gevormd ter dekking van
de kosten van het sparen voor duurzame Inzetbaarheid en anderzijds op te verwachten
uitkeringsrisico's vanwege extra inzet In het kader van de NPO. De dotatie Is gebaseerd
op de te verwachten kosten van reeds gespaarde uren en de te verwachten uitkerlngsri-
sico's.

Voorziening jubilea: De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van
jubileumgratlficatles dle op grond van de CAO dienen te worden betaald. Uitgangspunt
voor de berekening van de opbouw van de voorziening Is het vaste bedrag van €1,075
per FTE per ultimo van hetjaar.

Kortlopende schulden en overlopende passiva: De kortlopende schulden hebben een
verwachte looptijd van maximaal een jaar en zijn opgenomen tegen de nominale waarde.
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Grondslaaen voor de resultaatbepalina

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
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij' be-
steedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in hetjaar waarop de toe-
kenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsldies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij
het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van ba-
ten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activitelten.
Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zljn verricht per balansdatum
worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gun-
ste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de ge-
subsidieerde lasten komen, Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlo-

pende passiva zolang de bestedlngstermijn nog nlet is verlopen. Niet bestede middelen
worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlo-

pen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door
gemeente of provincie. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het ver-
slagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door
het Ministerie van OCW, gemeenten, provlncle ofandere overheidsinstellingen. De ove-
rige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in
dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten dle betrekklng
hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrljfsgezondhelds-
zorg.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de verkrljgingsprljs van de desbetreffende (imma-
teriele en) materiele vaste actlva. Afschrljvingen vinden plaats volgens de lineaire me-
thode op basis van de geschatte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf
de eerste dag van de maand volgend op de dag van ingebruikname.
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ATschrijfpercentages activa

Pensioenverplichtingen
Invitare heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aan-
merklng komende werknemers hebben op de pensloengerechtigde leeftijd recht op een

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat
de werknemer pensioen heeft opgebouwd blj Invitare.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn onderge-
bracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP.

De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad
van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financi-
ele verplichtingen) dit toelaat,

Naar de stand per 31 december 2021 is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds
110,2 % (bron: website www.abp.nl, d.d. 08-02-22). Gedurende het kalenderjaar 2021
is een gemiddelde dekkingsgraad behaald van 102,8%. Invitare heeft geen verplichtlng
tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Invitare heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in dejaarrekening verant-
woord.

Grondslaaen voor de opstellina van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen
in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten
worden als liquide gezien indien deze als vlottend actiefworden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactlviteiten,

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financlele leasing,
worden niet in het kasstroomoverzlcht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen is
opgenomen onder de operationele activitelten.
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Gebouwen 5,00%
Meubilalr 5,00%
ICT 25,00%
Active boards 20,00%
Inventaris en apparatuur 10,00%
Leermlddelen 11,11%



B Balans (na resultaatbestemming)
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Vaste activa

Materiele vaste activa 1.563.956 1.429.534

Financiefe vaste activa 68.148 87.340

1.632.104 1.516.874

Vlottende activa

Vorderlngen 1.244.595 841.141

Liquide middelen 5.609.380 5.281.470

6.853.975 6.122.611

Totaal activa 8.486.079 7.639.485

3.615.388 3.070.873

Voorzieningen 1.806.329 2.246.591

Kortlopende schulden 3.064.362 2.322.021

Totaal passiva 8.486.07911 7.639.485



C Staat van baten en lasten
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Begroot 2021Reallsatie 2021 Realisatie 2020

Baten

Rijksbljdragen 12.790.938 11.212.298 11.557.945

Overheldsbijdragen en -subsidies overige
overheden

97.983 80.4601 104.274

Overige baten 624.798 449.263 688.870

Totaal baten 13.513.719 11.742.021 12.351.089

Lasten

Personeelslasten 10.640.647 9.845.903 10.271.833

Afschrijvingen op immaterigle en materlSle
vaste activa

293.984 303.066 296.050

Hulsvestingslasten 954.322 898.278 1.005.660

Overige lasten 1.073.888 889.7S1 819.359

Totaa) lasten 12.962.841 11.937.0281 12.392.902

Saldo baten en lasten 550.878 -195.007 -41.813

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25 o 690

Rentelasten en soortgelijke kosten -6.388 -4.176 -7.516

Resultaat 544.515 -199.183 -48.639

Terug te betalen bekostiging 2019 In 2020 o 13.749

Ontvangen baten CAO-compensatie; kosten
in 2020

o 308.000

Resultaat zonder CAO-effecten 544.515 -199.183 273.110



D Kasstroomoverzicht
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2021 2020

Kasstromen ult operatlonete actlvltelten

Saldo baten en lasten 550.87811 41.813

Aanpassingen voor aanstuiting bedrijfsresultaat::

Aanpassingen voor afschrijvlngen 293.98411 296.050

Afname/Toename van voorzfeningen -440.262 197.738

Totaal aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat -146.278 493.788

VeranderingQn in werkkapitaal:

Toename van kortlopende vorderingen -403.454 -35.826

Toename van kortlopende schulden 742.341 84.502

Totaal veranderingen in werkkapitaat: 338.887 48.676

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 743.487 500.651

Ontvangen interest 25| 690

Betaalde Interest -6.388 -7.516

Kasstroom ult operatlonele activlteiten -6.3631 -6.826

Kasstromen uit investeringsactMteiten

Investeringen in materiele vaste actlva -428.406 -175.918

Deslnvesteringen !n materiele vaste activa 01 o
Desinvesteringen in financiele vaste activa 19.192 22.670

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -409.214 -153.248

Toename van liqulde middelen 327.910 340.577

Eindstand liquide middelen 5.609.380 5.281.470

Beginstand liquide middelen 5.281.4701 4.940.893

Toename van liquide middelen 327.910 340.577



E Toelichting bij de balans

Per 01-01-21 buiten gebrulk gestelde activa zijn in 2021 als desinvestering afgeboekt. Hefc betreft een bedrag van €5.892 aan
afschrijvingen en cuinulatieve afschrijvlngen.

Vlottende activa

Vorderingen

i'SFS^i'SFS^i^^ ss,
Overige debiteuren 526.729 65.466
OCW/EZ 547.320 550.082
Vervanglngsfonds o 68.680
Verrekening IKC o o
Passend onderwijs 30.003 61.684
BVL o 1.987
Energle o 4.081
Onderhoud 17.110 o
Vordering inzake certificaten Jeelo 21.008 18.932
Nog teontvangen bedragen 18.975 9.994
Sublotaal vorderingen 1.161.145 780.906

Overlopende activa
Nog te ontvangen Inzake huisvesting 31.906 o
Vooruitbetaalde kosten 51.544 27.305
Gemeente bouwbudgelten o 31.650
Gemeente vandalisme en Inrichtlng o 1.280
Overlopende activa 83.450 60.235

Totaal vorderingen 1.244.595 841.141

Alle vorderingen hebben een resterende fooptijd korter dan een jaar. Het: vormen van een voorziening wegens oninbaarheid is niet
nodig.
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Stand beginperiode^
VerkrIJgingswaarde 306.860 1.370.178 601.271 859.350 3.137.659
Cumulatleve afschrljvlng -68.955 -738.633 -373.943 -526.588 -1.708.125

Materlfile vaste activa beginperiode 237.905 631.54S 227.322 332.762 1.429.534

Verloop gedurende perlode
Investerlngen o 201.658 31.75S 194.990 428.406
Desinvesteringen o o o -5.892 -5.892

Afschrljvingen -15.300 -72.874 -53.755 -152.055 -293.984

Afschrijvlng desinvesteringen o o o 5.892 5.892
Mutatie gedurende periode -15.300 128.784 -21.997 42.935 134.422

Stand einde periode
Verkrijgingswaarde 306.860 1.571.836 633.029 1.048.448 3.560.173
Cumulatieve afschrijvingen -84.255 -811.507 -427.704 -672.751 -1.996.217

Materieie vaste activa elnde periode 222.605 760.329 20S.325 375.697 1.563.956

Afschrijvingspercentage 5% 5% 11,11% 10%/20%/25%

&3,3,-)l2.2Q,.;., KsrSsittSRS... :.. Ov^rjge . , 31-15!-21,1

Financiele vaste activa

Jeelo tender 2 10.762 -1.626 1.626 10.762

Jeelo tender 3 76.578 -19.382 190 57.386

Totaal financiele vaste activa 87.340 -21.008 1.816 68.148



Schatklstbankieren 5.577.756 4.770.378
Overlge bankrekeningen 31.624 511.092
Totaal Ilquide middelen 5.609.380 5.281.470

De liquide middelen staan volledlg ter vrije beschikking van Invitare.

Algemene reserve 2.727.907 -72.099 2.655.808
Bestemmingsreserve NPO o 359.580 359.580
Bestemmingsreserve arrangementen o 100.000 100.000
Bestemmingsreserve arbeidsmarkt 209.826 -9.826 200.000
Bestemmingsresen/e Innovatiebudget 133.140 166.860 300.000
Totaal elgen vermogen 3.070.873 544.515 3.615.388

Het resultaat over 2021 wordt voor €57.902 toegevoegd aan de algemene reserve, voor €359.580 toegevoegd aan de bestem
mingsreserve NPO, voor €9.826 onttrokken aan de bestemmingsreserve arbeidsmarkt en voor €166.860 toegevoegd aan de
bestemmingsresen/e innovatiebudget.

De voorzlening onderhoud is in gebruik ter egalisatie van onderhoudskosten in de loop der jaren.

De voorziening personeel betreft de verplichfcingen aan personeel ult hoofde van verplichtingen inzake het sparen voor duurzame
inzetbaarheid en te verwachten verplichting als gevolg van MPO.
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Totaal vlottende activa 6.853.975 6.122.611

Algemene reserve oorspronkelljke jaarrekenlng 2020 3.673.512
Stelselwijziging voorziening onderhoud -945.605
Algemene reservevolgensjaarrekenlng 2020 2.727.907

VW»its<WSS^^^ViHHSK' """""
31-1.2-26 Dptaties! Onttrehklngen 31-12-2iyi'-1

c e e e
Voorziening onderhoud 1.891.444 165.159 -561.405 1.495.198
Voorziening personeel 205.234 -30.937 -24.423 149.874
Voorzlenlngjubllea 149.913 36.076 -24.732 161.257
Totaal voorzieningen 2.246.591 170.298 -610.560 1.806.329

Voorzlening onderhoud oorspronkelljkejaarrekenlng
2020 945.839
Stelselwljzlglng voorzlening onderhoud 945.605
Voorziening onderhoud volgensjaarrekening 2020 1.891.444

IVobrzilehtng pnderhQurt ill^^^KEJZ.
c

Begin van de periode 1.891.444
Dotaties 165.159
Onttrekklngen -561.405
Einde van de periode 1.495.198

Kortlopend deel < 1 jaar 188.681
Langlopend deel > 1 jaar 1.306.517

g&»ifiBnMgerroneel______^_{MIIKrZZ^^^^Bi^^^^^B^^____:^.
c

Begin van de periode 205.234
Dotaties -30.937

Onttrekkingen -24.423

Einde van de periode 149.874

Kortlopend deel < 1 jaar 25.000
Langlopend deel > 1 Jaar 124.874



Begin van de periode 149.913
Dotaties 36.076
Onttrekkingen -24.732

Einde van de periode 161.257

Kortlopend deel < l jaar 25.000
Langlopend deel > 1 jaar 136.257

De voorziening jubilea betreft de verplichtingen aan personee! uit hoofde van jubilea.

"Beheer MFC" is toegenomen vanwege de toepassing van de componentenmethode die door de partners in de MFC zijn
gefinancierd.
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flfflBBBHHI : sj
Kortlopencfe schulcfen e c
Crediteuren 171.317 251.682
Belastingen en sociale premles 511.038 452.063
Schulden terzake van pensioenen 160.485 134.217
Lonen en salarissen 44.972 12.333
Nog te betalen vakantie-uiEkering 364.710 320.618
Ven/angingsfonds afrekening Pool 251.000 233.000
Ven/anglngsfonds malus o 99.000
Energiekosten 43.419 22.198
Accountantskosten 7.765 5.765
Afrekenlng IPOS 3.855 o
Afrekenlng Mosagroep 2.368 o
Afrekenlng concifirges 4.439 o
Kopieerkosten S.298 o
Dubbel ontvangen o 10.687
Nog te betalen bedragen 2.789 7.408
Kortlopende schulden exclusief overlopende passiva subtotaal l.573.455 1.548.971

Overlopende passiva
Gemeente nog te besteden projectsubsidies 39.557 20.187
Beheer MFC 1.390.534 536.161
OCW nog te besteden projectsubsidies 45.677 184.591
Vopruit ontvangen bcdragen 15.139 32,111
Nog te betalen bedragen l.490.907 773.050

Totaal kortlopende schulden 3.064.362 2.322.021



F Niet ult de balans blijkende verplichtingen

Huur
Met Toshiba is een contract afgesloten inzake de huur en het gebruik van koplers. Het
contact heeft een ingangsdatum van 01-04-20 en eindigt op 01-04-25.

De maandelljkse verplichting bedraagt €1.164,58. De prijs voor afdrukken bedraagt
€0,0031 voor zwart wit en €0,0220 voor kleuren afdruk.
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G Model E Verbonden partijen
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Stlchting Samenwerkingsverband Passend Onder-
wijs PO Stromentand Stichting Nijmegen 4

Stichtlng SWV Primair Passend Onderwijs Noord-
Limburg Stichting Groesbeek 4
CoQperatieve Mosagroep U.A. Cooperatie Cuijk 4 8,45
CPV Ingenium U.A. Cooperatie Cuijk 4 7,25



H Toelichting op staat van balen en lasten

In onderstaande opstellingen treft u een vergelijking tussen het In 2021 gerealiseerde resultaat en de begroting,
en het resuitaat van 2020. De begroting 2021 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in haar vergadering
van 21-12-20.
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Personele lumpsum 7.186.370 7.171.815 7.164.695

Vergoedlng OC&W samenvoeging 93.344 87.512 91.218

Vergoedlng OC&W achterstandsmiddelen 379.818 337.854 333.196

Materiele instandhouding 1.447.952 1.458.762 1.442.625

Prestatlebox 225.086 351.806 358.874

Prof. en begeleiding startende schoolteiders 67.118 o o
Personeels- en arbeldsmarktbeleld 1.739.002 1.620.343 1.618.539

NPO 658.417 o o
Bekostiging eerste opvang 89.520 o 61.778

Lerarenbeurs 10.884 o o

Overjge bijdrage ministerie 499.688 o 74.449

RIJksljljdragen OCW/EZ 12.397.199 11.028.092 11,145.374

Overlge subsidles OCW/EZ

Overlge subsMles OCW/EZ o o o
Inkomensoverdracht rijksbijdrage SWV

Vergoedlngen passend onderwljs 393.739 184.206 412.571

Inkomensoverdracht rfjksbfjdrage SWV 393.739 184.206 412.571

Totaal rijksbijdragen 12.790.938 11.212.298 11.557.945

^verheidsbijdragen en -subsidies overlge
ayerheden_.S.iSiiiKi;

sjait^iSM^i?•SwiEsS<B^ SS
lBBg )tiitglZp21 Realisatie 2020

Vergoeding gymzalen o 1.000 o
Overige vergoecfing gemeente 97.983 79.460 104.274

Overheidsbijdragen en -subsidies 97.983 80.460 104.274

I ilili 1 illfflBB^^" Realisatie 2021 ^JfiSSia^1 ^AS£if3E?<£('?;iA ^•(S^te'ri'^

Opbrengst verhuur
Bafcen verhuur medegebruik 129.073 133.528 135.537
Opbrengst verhuur 129.073 133.528 135.537
Detachering personeel
Detacheringen Inkomsten 376.816 206.943 411.341
Detachering personeel 376.SJ 6 206.943 411.341
Sponsoring
Sponsoring o o o
Ouderbijdragen
Bijdrageouders 3.699 2.300 2.253

Ouderbijdragen 3.699 2.300 2.253
Overlge

Overige personele baten 79.023 56.982 77.405

Overige baten 36.187 49.510 62.334

Overige .(15.210 j 06.432 139.739

Overige baten 624.798 449.263 688.870



Lonen en saiarissen, soclaie lasten en pensioen-
(asten

Lonen en salarfssen

Lonen en salarissen 7.612.239 9.755.000 7.501.190
Lonen en salarfssen 7.612.239 9.755.000 7.50.1.190

Sociale fasten

Sociale lasten 1,130.216 1.024.479

Soclale lasten 1.130.216 1.024.479

Premies Participatiefonds

Premles PF 227.056 278.601

Premles Participatiefontfs 227.056 178.601

Premies Ven/angingsfonds

Premies Vervanglngsfonds 310.750 346.317

Premles Partlclpatiefonds 310.750 346.317\

Pensioenfasten

Pensioenen l.297.824 1.122.900

Pensloenlasten 1.297.824 1.122.900
Lonen en salarissen/ soclale lasten en pen-
sloenlaslen

10.578.085 9.755,000 10.273.487

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen

Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheld -30.937 25.209 88.014

Dotatie voorziening Jubllea 36.076 15.000 32.470

Dotaties personele voorzlenlngen 5.139 40.209 120.484

Lasten personee! niet In loondfenst

Kosten Inleen personeel 99.527 197.949 94.336

Kosten inleen VP 404.669 134.200 436.112

Lasten personeel nlet fn loondfenst 504.196 332.149 530.44a

Ovenge

Scholingskosten/nascholing 115.621 105.160 120.542

KosEen arbodienst en BGZ 57.765 48.500 65.611

Reis- en verblijfkosten 7.494 16.700 20.767

Vrljwllligersvergoedlng 9.063 12.700 13.545

Overlge personeelskosten 62.417 33.63S 32.640

Kantlnekosten 21.756 17.950 18.164

Overige 274.116 234.645 271.269

Overige personele lasten 783.451 607.003 922.201

Ontvangen vergoedingen

Personele ultkerlngen WF -128.886 -456.100 -290.371

Personele uitkeringen VVF overige -419.487 o -446.795

Overige personele uitkenngen -172.516 -60.000 -186.689

Ontvangen vergoedingen -720.889 -516.100 -923.855

Personeelslasten 10.640.647 9.845.903 10.271.833
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De accountantshonoraria zijn vermeld in onderstaand overzicht.
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Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25 o
e"202ffi<

690

Rentelasten en soortgelljke kosten -6.388 -4.176 -7.516

Totaal financieie baten en lasten -6.363 -4.176 -6.826
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Onderzoek van de jaarrekenlng 12.134 10.441

Andere controleopdrachten o o
Adviesdiensten op flscaal terreln o o
Andere niet-controle diensten o o
Accountantshonorarla 12.134 10.441



I Model G Verantwoording subsidies
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Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag toewijzing
Ontvangen
t/m verslag-
laar

Prestatie
afgerond?

Zij-instromers VO/1091439 25-05-20 20.000 20.000 Ja

Inhaalprogramma IOP-41433-PO 02-07-20 54.900 54.900 Ja

Inhaalprogramma IOP2-41433-PO 16-10-20 186.300 186.300 Ja

StudieverloF 2021/17128192 21-03-21 10.883 10.883 Ja

Totaal 261.200 261.200

niniHaBHuimiimitmuwwnwi^a
Affopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag toewijzing
Ontvangen
t/m verslag-
Jaar

Totale
kosten

o o o
Totaal o o o



J WNT-verantwoording 2021 Invitare

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfuncUonarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. De WNT is van toepassing op Invitare. Het voor Invitare toepasselijke bezoldiglngmaximum is In
2021 €149.000 (Bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse C),

Functiegegevens Vooraittar CvB
Aanvang en einde functievervulllng In
2021 01/01-31/12
Deeltijdfactor in fte 1,00
Gewezen topfunctionaris? Nee
(Fictjeve) dienstbetrekking? Ja

KA

VANRE

ter fdsatificaiK

JNTANTS

Gemlddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal studenten 2

Gewogen aantal onderwijssoorten 2
Totaal aantal complexiteitspunten 8

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenver-
goedingen 102.709
Beloningen betaalbaarop termijn 20.449
Subtotaa! 123.263
Individueel toepasselijke bezoldigings-
maximum 148.591
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.
Totale bezoldifling 123.158

Reden waarom de overschrijding al dan
nlet is toegestaan N.v.l.

Gegevens 2020
Aanvang en einde Functievervulling in
2020 01/01-31/12
Deeltljdfactor 2020 in fte 1,00

Beloning plus belastbare onkostenver-
goeding 98.317
Beloningen betaalbaarop termijn 16.480
Subtotaal 114.797
Individueel toepassefijke bezoldigings-
maximum 143.000
Totale bezoldiglng 2020 114.797



Reden waarom de overschrijding
al dan niet Is toegestaan

N.v.t N.v.l N.v.l N.v.t N.v.t n.\

Naasfc de hierboven vermelde topfunctionarlssen zijn er geen overjge functionarissen mefc een dienstbetrekklng
die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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VoorzitterFunctiegegevens Lld Lld Lld Voorzlttf

Aanvang en einde functievervulling
In 2021

01/01-31/12 01/01-2e-02 01/01-31/03 01/01-31/12 01/01-31/12 01/04-31/12

Bezoldfglng
Bezoldiging

4.469 500 1.854 3.352 3.352 5.1;

Individueel toepasselijke bezoldi-
gingsmaxirnum )4.000 2.408 5.511 14.900 14.900 11.2;

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v

Totale bezoldiging
4.469 500 1.854 3.362 3.352 5.1;

Gegevens 2020

Aanvang en elnde functievervulllng
in 2020

01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Betoning plus belastbare onkos-
tenvergoeding 4.439 3.000 7.769 1.980 2.083

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale be2oldiging 2020 4.439 3.000 7.769 1.980 2.083
Individueel toepasselijke bezoldi-
glngsmaximum 14.300 14,300 21.450 14.300 14.300

\^^Y^fff^^{^g^^ff^"^'^^^^^f^^fQ^'^g§^^^^ ^ l.SOOofmfncfQr'

Naam topfunctionaris Functie

W Oosterman Lid



K Ondertekening

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het college van bestuur van Invitare heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld per 28 juni 2022,

De raad van toezicht van Invitare heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2022.

Ondertekening door leden van college van bestuur en raad van toezlcht

Ten blijke van de vaststelling en goedkeuring is de jaarrekenlng ingevotge artikel 15 lid 6 van de statuten on-
dertekend door alle leden van het coltege var> bestuur en raad van toezicht.

van bestuur

Mw. PJV17van Veen

Voorzitter college van bestuur

Raad van toezicht:

DX. T. Joosten

toezicht

)hr. W. Oostermafi

Lid raad van-toezicht

0—

Mw. A.J.M. Burgers

Lid raad van toezicht

1w. C.M, Hennekes-Jongsma

Licf raad van toezicht

Dhr. H.J. Rijks

Lid raad van ta^f^ht.
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4. Overige gegevens

Bestemming resultaat

Het saldo van de exDloitatie ad €574.516 wordt als volgt bestemd:

Bestemmingsreserve NPO 359.580 359.580
Besbemmlngsresen/e arrangementen 100.000 100.000

Besfcemmlngsreserve arbeldsmarkt -9.826 200.000

Bestemmingsreserve innovatfebudget 166.860 300.000

Totaal 544.515 3.615.388

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan fcot aan de datum van het opma-
ken van de jaarrekening die nadere Informatie geven over de feltelijke situaUe op balansdatum.
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