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Jaarverslag van de directie

Inleiding

De Stichting Advies- en BegeleidingsCentrum voor het Onderwijs in Amsterdam (ABC) is opgericht in 1974. 

De instelling verricht activiteiten op het terrein van onderwijsbegeleiding in de ruimste zin van het woord. 

Het organogram is als bijlage aan deze jaarrekening toegevoegd.

Samenstelling van de Raad van Toezicht  (RvT):

•         Mevrouw Drs. G.H.H. Vaes,  voorzitter, lid vanaf oktober 2009

•         Mevrouw Mr. M.M. Janssen, vice voorzitter, lid vanaf oktober 2009

•         De heer H. Luiten, lid vanaf december 2009

•         De heer G.H. Gruppen, lid vanaf oktober 2011

•         De heer Prof. Dr. S. Karsten, financiële commissie., lid vanaf juni 2010

Samenstelling  van de directie van het ABC: 

•         Mevrouw Drs. I.G.E. Schimmel-Verschuur MIM, directeur vanaf 1 oktober 2014

2015 was een jaar van transformatie voor Het ABC.

Begin 2015 werd pijnlijk duidelijk dat Het ABC in de omvang van dat moment niet in staat was positieve 

financiële resultaten te behalen. Een reorganisatie was onafwendbaar. Gesteund door een richtinggevende 

strategie en betrokkenheid van medewerkers, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht, is in de lente een 

reorganisatieplan opgesteld en een Sociaal Plan met de vakbonden overeengekomen. Eind mei was voor 

elke medewerker duidelijk of zijn/haar baan behouden bleef of niet.

Naast middelen  voor de uitvoering van het Sociaal Plan is er ook geïnvesteerd. Een gezond ABC vereist 

namelijk ook een andere manier van werken en profileren. Er is dan ook geïnvesteerd in innovatie, 

marketing en verbetering van de organisatie. Daarbij is inhoudelijk gekozen voor Virtuositeit in het 

onderwijs, waardoor alle kinderen gelijke kansen krijgen om op te groeien tot waardige, vaardige en 

verantwoordelijke volwassenen. Organisatorisch is gekozen voor teams als draaipunt van de organisatie. 

Professionals zijn, in teamverband, verantwoordelijk voor resultaten op het gebied van realisatie, 

relatiemanagement, verhoging van toegevoegde waarde  voor klanten en professionalisering. Daarbij 

ondersteund door passende informatie, op basis waarvan tijdig (bij)gestuurd kan worden. Deze 

transformatie is nadrukkelijk een leerproces, waarvoor we meerdere jaren hebben uitgetrokken.

In de tweede helft van het jaar werden de eerste positieve effecten van deze maatregelen zichtbaar. Zowel 

in financieel opzicht, als organisatorisch en in de reacties van klanten.  Dat neemt niet weg dat we het jaar 

afsluiten met een groot negatief resultaat. We verwachten 2016 af te kunnen sluiten met een miniem 

positief operationeel resultaat. Dat betekent dat we scherp aan de wind zullen moeten varen. Gezien het 

enthousiasme van de medewerkers én klanten over deze vernieuwde koers, is er alle reden het jaar 

optimistisch tegemoet te treden.
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Kwaliteit

Ontwikkeling resultaat 2015 en financiële positie

Begroting Resultaat Resultaat

2015 2015 2014
x € 1.000

Zorg activiteiten* 600           531           842           

Budget- en contractactiviteiten 6.025        5.219        5.800        

Onderwijs zieke kind 165           172           169           

Totaal baten 6.790 5.922 6.811

Personeelslasten 5.612 5.196 5.703

Huisvestingslasten 333 297 309

Organisatielasten 657 599 685

Activiteitenlasten 396 421 483

Totale lasten 6.998 6.514 7.181

Operationeel Bedrijfsresultaat -208 -592 -370

Herstructureringskosten 530

Bedrijfsresultaat -208 -1.122 -370

Financiële baten 13 11 18

Resultaat deelnemingen -36 -3

Resultaat voor belasting -195 -1.147 -354

Vennootschapsbelasting 0 0 131

Netto resultaat -195 -1.147 -224

Het ABC werkt volgens de kwaliteitsnormen van ISO9001 en het standaard Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De 

protocollen van het NIP, NVO en CRKBO worden gevolgd. De herijking van het kwaliteitsbeleid vindt in 2016 

plaats.  

Het resultaat over 2015 bedraagt € -1.147k. De omzet was in 2015 13% lager dan 2014. Met een 

investering in een herstructurering van de organisatie in 2015 kan in 2016 weer een klein positief resultaat 

verwacht worden.

* 2015: De zorgactiviteiten zijn de activiteiten die door de Jeugdwet voor vergoeding in aanmerking 

komen. Voor de voorgaande jaren is deze omzet inclusief verleende zorg die door particulieren werd 

gefinancierd. Deze omzet wordt nu onder contractactiviteiten gerekend (2015 € 60k). 

De herstructureringskosten zijn een investering in het afslanken en verbeteren van de organisatie. Hiervoor 

is een bedrag uitgetrokken van € 445k. De uiteindelijke kosten zijn hoger doordat meer medewerkers 

gebruik hebben gemaakt van de regeling en er een deel pensioen premie betaald moet worden voor 

medewerkers die gedwongen uit dienst zijn gegaan.

De totale kosten van de herstructurering zijn voor € 368k personeel en € 162k marketing, opleiding en 

verbetering van de organisatie.
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Baten in 2015:

De adviesactiviteiten en de omzet uit de zorg activiteiten zijn in 2015 gedaald. De advies activiteiten zijn 

gedaald tot € 5.219k (2014 € 5.800k). Enerzijds komt dit doordat scholen in steeds kleinere omvang 

schoolbegeleiding bij het ABC afnemen, anderzijds doordat grote opdrachten voor met name het Jonge 

Kind van de gemeente afliepen en daar geen nieuwe omzet tegenover stond.  Ook de verkeerseducatie is 

voor het ABC kleiner in omvang geworden. Bij de zorgactiviteiten is er door de overgang van de zorg naar 

de gemeente vertraging ontstaan in het opstarten van behandelingen. 

Lasten in 2015:

De operationele lasten zijn met 9% (€ 667k) gedaald ten opzichte van 2014. Hiervan is € 62k 

activiteitskosten die direct in de omzet worden meegenomen. 

De huisvestingskosten waren in 2014 al geminimaliseerd. In 2015 is veel geïnvesteerd in de automatisering 

van de bedrijfsprocessen, hetgeen in 2016 verder wordt doorontwikkeld.

De activiteitenkosten zijn grotendeels ingekochte goederen en diensten in opdracht van de klant, die direct 

doorberekend zijn.

De afspraken met de scholen bieden veel ruimte om gecontracteerde uren naar eigen behoefte en inzicht 

in te zetten en het afgelopen schooljaar is van deze mogelijkheid veel gebruik gemaakt. Door te gaan 

werken met uitvoeringstermijnen proberen we de inzet meer te sturen.

Het aantal gedeclareerde uren is gedaald van 67.690 uren in 2014 naar 45.768 in 2015. Een groot deel van 

de daling in de uren (2014: 14.323) wordt verklaard doordat een groep van 11FTE in 2015 zijn 

gedetacheerd bij de OKT's (Ouder Kind Teams) in de gemeente Amsterdam. Verder is er een afname bij de 

Verkeersprojecten en opdrachten voor Jonge kind & VVE. Bij Hoogbegaafdheid en Gedrag zien we een 

stijging.

De personeelskosten zijn gedaald met € 507, doordat er door de herstructurering minder personeel in 

dienst is.
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Investeringsbegroting 2015

Begroting 2015 Realisatie 2015

x € 1.000 € €

Verbouwing -                             -                             

Kantoorautomatisering 44.300                       62.350                       

44.300                       62.350                       

Het ABC heeft er in 2015 voor gekozen om "in the cloud" te werken. Daarvoor is de apparatuur voor de 

medewerkers vernieuwd en de infrastructuur aangepast. De overschrijding wordt veroorzaakt door de 

extra investering ICT vanuit de herstructurering van de organisatie.
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Vennootschapsbelasting (VPB) en BTW 

Vastgesteld belastbaar bedrag 2011        -42.357 

Vastgesteld belastbaar bedrag 2012      -385.898 

Vastgesteld belastbaar bedrag 2013       210.914 

Vastgesteld belastbaar bedrag 2014      -637.802 

Verwacht belastbaar bedrag 2015  -1.111.030 

Bestemming resultaat

Ontwikkeling van het vermogen 

x € 1.000 2015 % tov 2014 % tov

2014 2013

Eigenvermogen (EV) 1.508 2.654

Voorzieningen (V) 284 51

Balanstotaal (TV) 2.886 3.938

Totale baten (TB) 5.922 -13,1% 6.811 -18,7%

Totale lasten (TL) 7.044 -1,9% 7.181 -13,0%

% %

Weerstandsvermogen (EV/TL) 21% 37%

Solvabiliteit (EV/TV) 52% 67%

Over 2011 tot en met 2014 is aangifte vennootschapbelasting gedaan. 

De belangrijkste kengetallen ten aanzien van de financiële positie zijn:

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2015 € 1.508k. Ten opzichte van een 

vermogen van € 2.654k per 31 december 2014. De afname wordt veroorzaakt door het 

negatieve resultaat. Het ABC hanteert een norm van 38% voor het weerstandsvermogen 

en 50% voor de solvabiliteit. De organisatie heeft in 2015 maatregelen genomen om op 

termijn op een acceptabel weerstandvermogen te komen. 

T.a.v. de BTW zijn de producten voor het grootste gedeelte gecontroleerd op BTW-

vrijstelling en alle nieuwe producten worden gecontroleerd en voorzien van toelichting 

waaruit blijkt dat er sprake is van BTW vrijstelling of niet. De BTW afdracht vindt plaats 

door de af te dragen BTW te verminderen met de voordruk. De voordruk is op forfaitaire 

wijze berekend.

De directie stelt de Raad van Toezicht voor het negatieve resultaat ad € -1.146.564, 

exclusief de wettelijke reserves te onttrekken aan de algemene reserve.

Over 2015 is er geen actieve belastinglatentie gevormd en is de latente vordering niet 

opgehoogd met 20% over 1.111.030. De belastinglatentie over de jaren 2011 tot en met 

2014 is opgenomen tegen een tarief van 20%.
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Vooruitzichten 2016

Begroting 2016 vastgesteld 2016

x € 1.000

Inkomsten 

Operationele baten 5.606         

Financiële baten 6                 

Totaal 5.612         

Uitgaven

Personeelskosten 4.393         

Huisvestigingskosten 296             

Organisatiekosten 625             

Activiteitenkosten 285             

5.599         

Totaal resultaat 13               

Toelichting

Als refentiekader voor de cijfers van de begroting 2016 is de verdiencapaciteit van de teams gebruikt. 

De begroting 2016 is de uitkomst van een aanpassing van de strategie. 

Voor de komende jaren wordt ingezet op een positieve resultaatontwikkeling. Op grond daarvan wordt het 

verdienpotentieel voor de komende 9 jaar voldoende geacht om het opnemen van een actieve belasting 

latentie te rechtvaardigen.
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Financiele positie

Uit de balans per 31 december 2015, respectievelijk 31 december 2014, kan de financiële

positie van het ABC als volgt worden weergegeven.

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Werkkapitaal

Deelnemingen 25.005 60.539

Vorderingen 825.658 1.161.987

Liquide middelen 1.593.827 2.204.218

Vlottende activa 2.444.490 3.426.744

Kortlopende schulden 1.069.426 1.208.119

Totaal werkzaam vermogen 1.375.064 2.218.625

Dit wordt als volgt gefinanciërd:

Beschikbaar op lange termijn

Eigen vermogen 1.507.506 2.654.070

Wettelijke reseve 25.000 25.000

Voorzieningen 283.921 50.600

1.816.427 2.729.670

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 441.364 511.045

1.375.063 2.218.625
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JAARREKENING 2015

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

Activa

€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Computerapparatuur 218.101 242.387

Inrichting huisvesting 223.262 268.658

441.364 511.045

Financiële vaste activa

25.005 60.539

25.005 60.539

Vorderingen

Debiteuren 312.754 411.414

Nog te factureren 256.992 438.555

Overige vorderingen en overlopende activa 255.912 312.017

825.658 1.161.987

Liquide middelen

Kas- en banksaldi 1.593.827 2.204.218

Totaal Activa 2.885.853 3.937.789

31 december 201431 december 2015
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Passiva

€ € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.507.506 2.654.070

Wettelijke reserve 25.000 25.000

1.532.506 2.679.070

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 142.246 50.600

Voorziening projecten 141.675

283.921 50.600

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen 117.222 145.146

Crediteuren 100.972 125.428

Vakantiegeld en -dagen 214.380 231.721

Onder handen werk 456.885 551.005

Overige schulden en overlopende passiva 179.967 154.819

1.069.426 1.208.119

Totaal passiva 2.885.853 3.937.789

31 december 201431 december 2015

Het ABC Pagina: 13 Jaarrekening 2015



Staat van baten en lasten 2015

Begroting 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014

€ € €

Baten

Zorg activiteiten 600.000 530.818 841.934

Contractactiviteiten 6.025.000 5.218.608 5.800.439

Onderwijs zieke kind 165.000 172.445 168.749

Som der baten 6.790.000 5.921.870 6.811.122

Lasten

Personeelskosten 5.611.779 5.597.569 5.702.978

Huisvestingskosten 333.199 297.333 309.469

Organisatiekosten 656.632 727.177 685.132

Activiteitenkosten 396.229 421.427 483.204

Som der lasten 6.997.839 7.043.505 7.180.782

Bedrijfsresultaat -207.839 -1.121.635 -369.660

Financiële baten 12.624 10.605 17.909

Exploitatieresultaat -195.215 -1.111.030 -351.751

Resultaat deelnemingen -35.534 -2.625

Vennootschapsbelasting 0 130.764

Netto resultaat -195.215 -1.146.564 -223.612
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Kasstroomoverzicht 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -1.121.635 -369.660

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële vaste activa 126.717 158.584

Mutatie voorzieningen 233.321 3.900

360.038 162.484

Veranderingen in werkkapitaal:

Vorderingen 336.331 164.291

Kortlopende schulden -138.693 -429.295

197.638 -265.004

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -563.960 -472.180

Ontvangen rente 10.605 17.909

Resultaat deelnemingen 0 -2.625

Vennootschapsbelasting 0 130.764

10.605 146.048

Kasstroom uit operationele activiteiten -553.355 -326.132

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Deelnemingen 0 -60.539

Materiële vaste activa -57.035 -358.674

-57.035 -419.213

Mutatie geldmiddelen -610.390 -745.345

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 2.204.217 2.949.562

Afname geldmiddelen -610.390 -745.345

Geldmiddelen per 31 december 1.593.827 2.204.217

31 december 201431 december 2015
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Algemeen

Materiële vaste activa

Deelnemingen

Vorderingen

Wettelijke reserve

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs plus bijkomende 

kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of lagere 

bedrijfswaarde.

Investeringen in automatiseringshardware en implementatiekosten boven de € 454 (uitgezonderd 

projecten) en overige investeringen boven de € 1.135 worden op de balans gewaardeerd voor de 

aanschafwaarde. Er wordt afhankelijk van het type in 3, 4, 5 of 7 jaar lineair afgeschreven.

Algemene toelichting

De Stichting Advies- en BegeleidingsCentrum voor het Onderwijs in Amsterdam (Het ABC) is opgericht in 

januari 1974. De instelling verricht activiteiten op het terrein van onderwijsverzorging in de ruimste zin van 

het woord (waaronder onderwijskundige, pedagogische, orthopedagogische, psychologische, 

organisatorische en zorg (dyslexie) activiteiten.  

Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde rente 

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Grondslagen voor waardering activa en pasiva

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is vermeld.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van vorig jaar. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden 

aangepast en vanwege een aanpassing in het vermogen van voorgaande jaren.

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor oninbaarheid. 

De wettelijke reserve wordt gevormd door de gerapporteerde winst in deelneming waarin het ABC geen 

meerderheidsbelang heeft.

Deelnemingen waarop invloed van betekenis (meer dan 20% belang) kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd volgens de netto vermogenswaarde.

De vooruitgefactureerde en nog te factureren omzet zijn gesaldeerd in onderhanden werk. De posten zijn 

vermengd en geven zo een beter beeld van de mate waarin projecten zijn gefinancierd. De uitsplitsing van 

het onderhanden werk is vooruitgefactureerd en nog te factureren wordt in de toelichting vermeld. De 

verkorting van de balans heeft een verlaging van het balanstotaal tot gevolg en een positief effect op de 

solvabiliteitsratio.
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Voorzieningen

Onzekerheden met betrekking tot de GGZ producten

Latente belastingvorderingen

De grondslagen voor de waardering van het onderhandenwerk en het resultaat zijn volgens Percentage of 

Completion methode. Het onderhandenwerk wordt gewaardeerd tegen vervaardigingprijs, vermeerderd 

met de winst die aan dat deel van het project is toe te rekenen. De winstneming is naar rato van de 

verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk. 

Onderhandenwerk

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

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

De directie heeft de GGZ omzet en de daarbij behorende balansposten naar beste weten bepaald en daarbij 

rekening gehouden met belangrijke schattingsfactoren en onzekerheden die landelijk een rol spelen en ook 

bij ABC van toepassing zijn. 

Het ABC heeft hierop in 2015 actie genomen door mee te doen in het landelijke zelfonderzoek programma. 

Het uitgevoerde zelfonderzoek en de daarbij behorende controle door de accountants van de 

zorgverzekeraars hebben 100% rechtmatige declaraties over 2013 aangetoond. Over de jaren 2014 en 2015 

heeft dit nog niet plaatsgevonden, waardoor de vermelde schattingsfactoren en onzekerheden over die 

jaren nog een rol spelen.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor 

verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften 

enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat 

latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige 

fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen 

worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar 

geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn 

vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Subsidies

Lasten

Afschrijvingen

Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De 

baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De lasten worden, zodra zij voorzienbaar 

zijn, meegenomen in het desbetreffende jaar.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de toegekende subsidies, contractactiviteiten en overige 

opbrengsten enerzijds en de personeels-, materiële- en activiteitskosten anderzijds. 

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is 

dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen. De subsidies zijn gebaseerd op de relevante 

subsidieregelingen en toekenningen van de te onderscheiden subsidiënten. 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. Kosten zijn gebaseerd op uitgaafprijzen en worden in aanmerking genomen op het moment dat 

deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingprijs. Afschrijvingen vinden 

plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.
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Toelichting op de Balans

Materiële vaste activa Inrichting ICT Totaal

€ € €

1 januari 2015

Aanschafwaarde 335.271 689.859 1.025.130

Cumulatieve waardevermindering en afschrijvingen -66.613 -447.472 -514.084

Boekwaarde 268.658 242.387 511.045

Mutaties 2015

Investeringen 0 62.350 62.350

Desinvesteringen -10.988 -10.988

Afschrijving desinvestering 0 5.673 5.673

Afschrijvingen -45.396 -81.321 -126.717

Totaal mutaties 2015 -45.396 -24.286 -69.682

31 december 2015

Aanschafwaarde 335.271 741.221 1.076.492

Cumulatieve waardevermindering en afschrijvingen -112.009 -523.119 -635.128

Boekwaarde 223.262 218.101 441.364
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Financiële vaste activa

Deelnemingen

31 december 2015 31 december 2014

€ €

LON (Logopedie online) 33,3% deelneming

Waarde begin boekjaar 35.534                          0

Investering/desinvestering Logopedie Online 0 63.159

Resultaat deelneming -35.534 -27.625

Waarde eind boekjaar 0 35.534

VPA (Verkeersplein Amsterdam) 50% deelneming

Waarde begin boekjaar 25.005 0

Aankoop Verkeersplein Amsterdam 0 5

Resultaat deelneming 0 25.000

Waarde eind boekjaar 25.005 25.005

Waarde deelnemingen 25.005 60.539

Vorderingen

Debiteuren

De debiteuren bestaan uit posten die een looptijd hebben korter dan één jaar

De post debiteuren is als volgt opgebouwd

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Overige debiteuren 317.748 413.461

Af: voorziening dubieuze debiteuren 4.994 2.046

312.754 411.414

In 2014 is het ABC een samenwerking aangegaan met VPA voor verkeerseducatie en LON voor Logopedie 

online.

De deelneming aan LON is in 2015 ontbonden. Het verwachte resultaat VPA over de jaren 2014 en 2015 

bedraagt € 50.000 na belasting. 
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Nog te factureren

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Zorg activiteiten 256.992 438.555

256.992 438.555

Rente 10.605 17.341

Overige 0 28.558

Vooruitbetaalde bedragen 72.056 92.867

Vennootschapsbelasting 173.251 173.251

255.912 312.017

Liquide middelen

Kas 266 1.668

ING 482.769 579.100

ING spaarrekening 1.110.792 1.623.451

1.593.827 2.204.218

De huisbankier is de ING bank. Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

De vennootschapsbelasting is een latente vordering die is op genomen voor verrekenbare verliezen. Deze 

verliezen worden naar verwachting binnen de gestelde termijn gecompenseerd met positieve resultaten.

Het tijdstip en de mate waarin de toekomstige positieve resultaten het forse verlies van 2015 zullen 

compenseren laat zich lastig voorspellen. Er wordt met prudentie gekeken naar de mogelijkheid om het 

verlies te compenseren waardoor de belasting latentie niet is opgehoogd in 2015.
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Eigen vermogen

31 dec 31 dec

2014 2015

Algemene Reserve 2.654.070 1.507.506

2.654.070 1.507.506

Wettelijke reserve

31-dec-14 Dotaties Onttrekkingen 31-dec-15

Inkomsten deelneming 25.000            25.000           

Totaal 25.000            -                  -                 25.000           

Wettelijke reserve

Voorzieningen 31-dec-14 Dotaties Onttrekkingen 31-dec-15

Personeelsvoorzieningen:

Ouderenregeling 50.600            44.600          6.000             

Eigen risico ziektewet 45.000           45.000           

Uitvoering sociaal plan 37.899           37.899           

Penioenlasten personeel uit dienst -                  53.347           53.347           

Totaal Personeelsvoorzieningen 50.600            136.246         44.600          142.246         

Operationele voorzieningen:

Projectvoorziening -                  141.675         -                 141.675         

Totaal Operationele voorzieningen -                  141.675         -                 141.675         

Voorziening 'Ouderenregeling'

Met ingang van 1 januari 2010 is de Bapo regeling vervallen. De (nieuwe) ouderenregeling is een 

onderdeel van het levensfasebewust personeelsbeleid uit de cao AOJ.

De huidige voorziening is bestemd voor de kosten van de huidige deelnemers aan de ouderen-

regeling per 2010.

Voorziening Eigen risico ziektewet

Voorziening Uitvoering sociaal plan

Voorziening Pensioenlasten personeel uit dienst

Voorziening projecten

In 2015 is er een voorziening gevormd voor verliesgevende projecten. Deze voorziening is voor het eerst 

in 2015 genomen.

Het resultaat VPA is in 2015 niet uitgekeerd. Het cumulatieve resultaat 2014/2015 voor belasting van 

de 50% deelneming in VPA is volgens de concept jaarrekening 2015 € 60.500.

De uitvoering van het sociaal plan is nog niet geheel gerealiseerd. Er zijn afspraken gemaakt om in 2016 

nog een aantal medewerkers af te laten vloeien.

-1.146.564

Het ABC is eigen risico drager voor de ziektewet. De re-integratie van langdurig ziek personeel wordt 

verzorgd door een extern ingehuurd bureau.

Personeel dat gedwongen uit dienst is gegaan en gebruik moet maken van een uitkering UWV heeft 

recht op een deel pensioenpremie. Deze premie wordt achteraf door het ABP in rekening gebracht. Het 

bedrag is gebaseerd op een prognose van 13 personeelsleden.

De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd.

-1.146.564

2015

Resultaat 
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Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Omzetbelasting 5.406 6.255

Loonheffing 75.062 86.283

Overige sociale verzekeringen 36.754 52.608

117.222 145.146

Vakantiegeld, vakantiedagen en eindejaarsuitkering

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Vakantiedagen 36.000 16.598

Vakantiegeld 178.380 215.123

214.380 231.721
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Onder handen werk

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Vooruitgefactureerd/nog te factureren 456.885 551.005

456.885 551.005

Toelichting:

Het onderhanden werk kan worden uitgesplitst in Vooruitgefactureerd en nog te factureren.

Vooruitgefactureerd 713.899 892.809

Nog te factureren 257.014 341.804

456.885 551.005

Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Nog te betalen overige 130.345 82.883

Te betalen pensioenpremies 49.622 71.936

179.967 154.819

OHW: Bij het tekenen van de offerte ontvangt de opdrachtgever een deelfactuur. Het bedrag 

vooruitgefactureerd inzake contractactiviteiten betreft het in rekening gebrachte bedrag bij de 

opdrachtgevers waarvoor nog geen prestaties zijn geleverd. 

Het ABC Pagina: 24 Jaarrekening 2015



Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

De verplichtingen uit hoofde van huur (geen BTW) van het onroerend goed aan de Baarsjesweg 224 

bedragen jaarlijks circa € 182.050. De servicekosten bedragen jaarlijks circa € 46.712 (inclusief BTW).  Het 

verlengde contract loopt van 1/1/2014 tot en met 31/12/2020.

Ten gunste van MTC Real Estate BV is er een bankgarantie ad € 58.890  verstrekt. De provisiekosten 

bedragen 1% op jaarbasis.

Daarnaast worden er nog wat kleinere ruimtes gehuurd op diverse locatie. De kosten hiervan 

bedragen € 32.500 per jaar

Er wordt kantoorruimte gehuurd in het Stadsdeel Amsterdam Noord en Zuidoost. De totale jaarlijkse 

kosten bedragen ongeveer € 15.500. Het betreft contracten met een looptijd voor onbepaalde tijd, met 

opzegtermijnen tot 1 jaar. 

Het contract met de firma Ricoh voor de huur van twee all-in printers loopt tot juni 2019. De huurkosten 

bedragen € 34.612 per jaar. 

Dit betreft verzekeringspolissen. De kosten hiervan bedragen circa € 5.200 op jaarbasis. 
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Lasten

Personeelskosten

Begroting 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014

Loonkosten

Bruto lonen en salarissen 3.808.912 4.081.038 3.946.407

Inhuur externen 330.000 182.283 367.485

Levenloop bijdrage 93.701 93.198 97.8220 0

Subtotaal 4.232.613 4.356.520 4.411.714

Sociale lasten 1.216.302 1.090.770 1.110.161

Vervoers- en forensenvergoeding 60.948 52.502 64.069

Reiskosten forensen 28.290 27.290 28.375

Sportvergoeding 2.419 259 2.056

Studiekosten 71.207 70.229 86.602

Subtotaal 162.864 150.280 181.103

Totaal personeelskosten 5.611.779 5.597.569 5.702.978

Bestuurders

De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De salariskosten zijn hoger dan vorig jaar, voornamelijk door transitievergoedingen aan afgevloeid 

personeel. 

De inhuur externen is lager door de lagere omzet.

 De totale salariskosten, pensioenlasten en sociale lasten van de directie is in 2015: € 139.590 
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Begroting 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014

Huur gebouwen 216.000 219.303 216.273

Servicekosten 39.360 36.650 35.489

Onderhoud gebouwen en installaties 17.500 1.076 1.213

Energiekosten 1044 410 633

Schoonmaakkosten 30.000 27.677 30.696

Verzekeringen 5.595 5.031 7.439

Aankoop/onderhoud inventaris 17.500 1.816 3.698

Belastingen en heffingen 5.100 4.245 4.719

Overige huisvestingskosten 1.100 1.124 9.308

333.199 297.333 309.469

Begroting 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014

Personele kosten

Uitzendkrachten 10.000 0 18.467

Kosten werving personeel 2.500 13.340 25.820
Bedrijfsgezondheidsdienst 5.868 2.807 4.894

Personeelsvoorzieningen 22.681 39.384 29.465

Reis- en verblijfskosten 6.375 5.779 8.205

ARBO-kosten 14.372 7.865 14.066

Pre FPU regeling 10.956 12.559 10.117

Subtotaal 72.752 81.734 111.035

Huisvestingskosten

Organisatiekosten

De kosten voor werving personeel zijn voornamelijk door de herstructurering van de afdeling financiën. 

De personeelsvoorziening is hoog door het hoge aantal gespaarde vakantiedagen.
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Begroting 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014

Bureaukosten

Kantoorbenodigdheden 7.024 4.465 6.628

Tijdschriften/abonnementen 2.532 1.932 2.229

Porti- en vrachtkosten 8.700 8.971 9.679

Kantinekosten 8.961 8.039 8.285

Vergader- en representatiekosten 2.000 573 4.173

Overige bureaukosten 4.748 -10.691 -4.904

Subtotaal 33.965 13.290 26.089

Overige bureaukosten: Een deel van de bureau kosten wordt doorbelast aan klanten.

Begroting 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014

Algemene kosten

Accountantskosten 24.000 25.067 7.810

Salarisadministratie 17.496 19.914 19.526

Contributies/bijdragen 0 -4.436 1.250

Juridisch/extern adviseur 20.000 77.540 8.496

Public relations 42.900 90.195 40.311

Kwaliteitszorg 10.000 2.771 4.420

Kosten ondernemingsraad 2.500 1.505 206

Bestuurskosten/presentiegelden 9.000 7.151 7.576

Innovatiekosten/Ontwikkelingskosten 60.000 42.221 54.246

Interne automatiseringskosten 135.188 156.113 144.625

Afschrijving kantoorautomatisering 86.937 81.321 118.912

Afschrijving inrichting huisvesting 43.863 45.396 39.673

Kopie/reprokosten 45.000 43.832 50.969

Telefoonkosten 53.031 43.564 49.988

Subtotaal 549.915 632.154 548.008

Totaal organisatiekosten 656.632 727.177 685.132

Activiteitskosten

Begroting 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014

Activiteitskosten algemeen 96.747 97.041 116.777

Begeleidingsmateriaal 80.683 27.638 79.639

Activiteitskosten projecten 218.799 296.747 286.787

Totaal activiteitskosten 396.229 421.427 483.204

Door de herstructurering van de organisatie zijn public relations, adviseurskosten en interne 

automatisering hoger dan begroot. De innovatiekosten zijn lager dan begroot omdat er in 2015 voor is 

gekozen om vooral interne tijd te investeren in innovatie.

De activiteitskosten projecten worden in de omzet doorbelast aan klanten.
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Financiële baten 

Begroting 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014

Rente op banktegoeden 12.624 10.605 17.909

Totaal 12.624 10.605 17.909

Resultaat deelnemingen

Begroting 2015 Exploitatie 2015 Exploitatie 2014

Aandeel in het resultaat:

Logopedie Online Nederland -35.534 -27.625

Verkeers plein Amsterdam 25.000

Totaal 0 -35.534 -2.625

Verwerking saldo

Resultaatbestemming

Resultaat boekjaar Wettelijke reserve Algemene reserve

Toewijzing naar                         -1.146.564                                 -                   -1.146.564 

Statuten

Overige informatie

Personeelsinformatie

2015 2014

Formatieplaatsen per 31 december 60,6 76,7                           

Aantal personeelsleden per 31 december 86 116

Ziekte verzuim gemiddeld 2015/2014 2,50% 2,59%

De directie stelt de Raad van Toezicht voor het negatieve resultaat ad € -1.146.564, exclusief de 

wettelijke reserves te onttrekken aan de algemene reserve.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo: In de statuten van de Stichting ABC 

zijn geen nadere bepalingen vermeld met betrekking tot de bestemming van het saldo. De laatste 

statutenwijziging was in 2011.

Het ABC Pagina: 29 Jaarrekening 2015









Bijlage 1: Organogram ABC Onderwijsadviseurs per 31/12/2015

Team jonge kind en 
taal

Raad van Toezicht

Directeur -Bestuurder

ORKlantmanagers

Team 
leerlingbegeleiding &
schoolontwikkeling

Bedrijfsvoering

Team diagnostiek & 
behandeling

Team Innovatie  
Team

gedrag en 
schoolklimaat

Team
detacheringen

Team
hoogbegaafdheid
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Bijlage 2: Besteding subsidie Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

2015 2014

Ontvangen beschikking 172.445€     168.749€     

Bestede uren:

Ziekenhuis 59                 87                 

BAO 683               638               

VO 665               989               

Specialisering zieke leerlingen 392               346               

Totaal bestede uren 1.799            2.060            

Dekking aantal leerlingen:

BAO 63.153         62.251         

Sbao & (V)SO 4.561            4.509            

VO 38.304         38.594         

BVE 109               114               

Landbouw 982               

Totaal aantal leerlingen 107.109       105.468       

Uitgangspunt is dat er voor de subsidie een unieke relatie wordt gelegd tussen Het ABC en 

gemeenten. Landelijk is er een dekkend netwerk van schoolbegeleidingsdiensten voor 

ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen.
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