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Toelichting op de jaarrekening 2021

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

ALGEMENE TOELICHTING

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Mediacollege Amsterdam (hierna genoemd Mediacollege Amsterdam),
gevestigd te Amsterdam, bestaan uit het voorzien van onderwijs in het voortgezet onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs.
Locatie feitelijke activiteiten
Mediacollege Amsterdam is gevestigd op de Contactweg 36, 1014 AN te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40531413.
Continuïteit
Gelet op de balans- en liquiditeitspositie van Ma en de maatregelen die genomen zijn om de
bestaande risico’s te mitigeren wordt geen discontinuïteit in het voortbestaan van verwacht. Daarom
is de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteitsverwachting, volgens de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs.
Groepsverhoudigen
De stichting maakt onderdeel uit van een groep, waarvan Mediacollege Amsterdam te Amsterdam
aan het hoofd staat.
Met ingang van 1 januari 2014 wordt afgezien van een geconsolideerde jaarrekening van Stichting
Media Amsterdam.
De verbonden vennootschappen Grafisch Media Instituut Holding B.V., inclusief de
dochtermaatschappij Grafisch Media Instituut B.V. en Het Impresariaat B.V., worden op basis van de
geringe financiële omvang ten opzichte van het geheel niet meer in de consolidatie betrokken.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Mediacollege Amsterdam zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Als het voor het geven van het artikel 2:362 lid 1
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
GRONDSLAGEN VOOR FINANCIELE VERSLAGGEVING
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het
bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) zijn van toepassing met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Als geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen verkrijgingsprijs.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten over het
jaar.
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Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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 waardeverminderings‐ verlies 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 waardeverminderings‐ verlies voor het actief (of kasstroom
genererende eenheid) zou zijn verantwoord.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens
de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze
jaarrekening.
Als de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op
nihil gewaardeerd. Als en voor zover Mediacollege Amsterdam in deze situatie geheel of gedeeltelijk
instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de
realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van
de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet
worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 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 voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van geld niet materieel is. Als de periode waarover
de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is, wordt de voorziening tegen nominale
waarde gewaardeerd. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en
wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorziening groot onderhoud en overige voorzieningen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen
de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Overgangsregeling voorziening groot onderhoud
In 2021 en voorgaande jaren maakt Ma gebruik van een voorziening groot onderhoud. Een methodiek
waarbij de kosten over het gehele onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze
vervolgens worden gedeeld door de looptijd van het onderhoudsplan.
Een systematiek die ertoe leidt dat er jaarlijks een min of meer gelijkblijvende dotatie aan de
voorziening groot onderhoud wordt gedaan. De werkelijke uitgaven kunnen jaarlijks afwijken. Er wordt
beperkt rekening gehouden met individuele onderhoudscomponenten en met onderhoudscycli die
worden doorlopen tot na de periode van de huidige onderhoudsplanning.
Ma maakt gebruik van de overgangsregeling voor de vorming van de onderhoudsvoorziening.
De tijdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die
voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalisatie voor groot onderhoud hanteerden zoals
hierboven beschreven.
De overige voorzieningen worden gewaardeerd op basis van de netto contante waarde van de
verwachte noodzakelijke kosten.
Langlopende schulden
Langlopende schulden, betreffen schulden die niet binnen 12 maanden na balansdatum kunnen
worden opgeëist, worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING RESULTAAT
Algemeen
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Voor wat
betreft de lasten is het toerekeningbeginsel gehanteerd. Dat wil zeggen dat de lasten zijn
toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of deze tot uitgaven hebben
geleid.
Voor de baten is het toerekeningbeginsel eveneens gehanteerd. Als de opbrengsten betrekking
hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten
verantwoord indien en voor zover deze voortkomen uit een meerjarige regeling. Wanneer
toekenningen eenmalig in een bepaalde periode worden toegekend, worden deze in de periode
genomen waarin de toegekende bedragen ook zijn ontvangen.
Baten
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
Ministerie van OCW. De ontvangen rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum)
worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van
baten en lasten.
Geoormerkte OCW‐subsidies (doelsubsidies met clausule tot verrekening) worden ten gunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. Niet‐
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn
niet is verlopen. Niet‐bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Niet‐geoormerkte OCW‐subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies zonder clausule tot
verrekening) worden in beginsel direct ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord.
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.
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Personeelskosten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst- en verliesrekening.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
1. MATERIELE VASTE ACTIVA

Pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit
betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s
van loonontwikkeling, prijs‐ indexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk
leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s
komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele
tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet
beschikbaar. De dekkingsgraad van het ABP op 31‐12‐2021 bedraagt 110,2%.
Wet Normering Topinkomens (WNT)
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector
(WNT) heeft het Ma zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
Afschrijvingen materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde
gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

De vooruitbetalingen op vaste activa in de boekwaarde op 31 december 2021 betreffen € 6.749.408
(31 december 2020: € 352.121).
Het Mediacollege Amsterdam hanteert de volgende afschrijvingstermijnen:

Als een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Resultaat deelnemingen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan
Mediacollege Amsterdam wordt toegerekend.
GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroom‐ overzicht
bijdragen aan het inzicht in de financiering, liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de
instelling om geldstromen te genereren. Het kasstroom‐ overzicht 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. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van financial leasing
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financierings‐
activiteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit
operationele activiteiten.
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2. FINANCIELE VASTE ACTIVA

3. VORDERINGEN

De rechtstreeks door Mediacollege Amsterdam gehouden kapitaalbelangen zijn:

4. LIQUIDE MIDDELEN

92 MA JAARVERSLAG

93

5. EIGEN VERMOGEN

2.2.1.4 Jubileumvoorziening
In 2021 is de voorziening voor jubilea berekend op basis van het aantal medewerkers. De berekening
is gebaseerd op de medewerkers die per ultimo 2021 bij Ma in vaste dienst waren, waarbij een einde
diensttijd van 67 jaar van toepassing is. Deze voorziening is gevormd in verband met de caobepalingen over de toekomstige jubileumrechten van medewerkers. Het jubileumrecht wordt
opgebouwd gedurende het dienstverband.
2.2.1.6 Langdurig zieken
Deze voorziening is getroffen voor de verwachte toekomstige kosten van werknemers die langdurig
ziek zijn.
Alle personeel gerelateerde voorzieningen staan voor de netto contant waarde op de balans, de
dotaties netto contante waarde zijn gesaldeerd met de rentelasten.

6. VOORZIENINGEN

2.2.3 Voorziening groot onderhoud
Deze voorziening is getroffen ten behoeve van de instandhouding van een goede huisvestingssituatie
op langere termijn. Op basis van een onderhoudsplan voor de komende 30 jaar, voor aan huisvesting
gerelateerde uitgaven, is bepaald dat er jaarlijks € 863k aan de voorziening gedoteerd wordt. Jaarlijks
worden van tevoren uitgaven gepland en gedurende het jaar gerealiseerd.
De daadwerkelijke uitgaven worden ten laste van de voorziening gebracht. In 2021 waren de
werkelijke uitgaven ad 608k lager dan de geplande uitgaven. Wij verwachten in de komende twee
jaren een uitgave van gemiddeld jaarlijks 2.765k, waardoor de voorziening volgens planning in de
komende jaren zal afnemen.
De kosten in 2021 voor de tegemoetkoming Klimaatakkoord (duurzaamheid) bedraagt € 63k. De
komende jaren staat in de planning € 1,2 mln. uitgaven voor het Klimaatakkoord. Hierna loopt de
voorziening af.

7. LANGLOPENDE SCHULDEN

2.2.1.1 Sociaal beleid, reorganisatie en rechtspositioneel
In de onderwijssectoren heeft een werknemer bij het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst meestal
recht op een bovenwettelijke uitkering, ook wel het wachtgeld genoemd. De voorziening wachtgeld
heeft een redelijk constant karakter. Er zijn enkele risico’s te onder scheiden voor medewerkers
waarvoor nu nog niet duidelijk is of ze in de toekomst gebruik kunnen maken van deze voorziening.
Hierdoor monitoren wij de voorziening voortdurend. Een voorwaarden is dat een werknemer recht
heeft op een wettelijke WW-uitkering. Deze bovenwettelijke uitkering is in de diverse onderwijs cao’s
geregeld.
2.2.1.2 Verlofsparen en sabbatical leave
Deze voorziening bestaat uit twee componenten, namelijk op basis van de regelingen voor
seniorenverlof en een voorziening klokuren (VO en mbo-regeling Levensfase bewust
personeelsbeleid).

Ma heeft een geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze lening is aangegaan voor een
periode van 25 jaar en moet op 15 juni 2030 geheel zijn terugbetaald. Over de lening is een
rentepercentage van 5,12% per jaar verschuldigd. Betaling hiervan geschiedt in maandelijkse
termijnen.
Jaarlijks vindt een in de maand juni een verplichte aflossing plaats van € 600k. Deze aflossing is
opgenomen onder 2.4.1 kortlopende schuld kredietinstellingen. Deze lening is aangemeld en geborgd
door de Stichting Waarborgfonds MBO. Er zijn geen derivaten.

De voorziening seniorenverlof wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een inschatting van het aantal
deelnemers van 53 jaar en ouder en het samenhangende deel van de loonkosten die voor rekening
van Ma zijn.
De voorziening klokuren wordt berekend aan de hand van de verwachte kosten van uren die
werknemers kunnen gebruiken om duurzame inzetbaarheid te besteden.
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8. KORTLOPENDE SCHULDEN

Daarnaast is een huur verplichting aangegaan voor een ruimte in het pand H20 gevestigd in
Purmerend. Deze overeenkomst loopt tot augustus 2022. Jaarlijks wordt opnieuw beoordeeld of
verlenging noodzakelijk is.
Tot slot is een huurverplichting aangegaan voor het pand aan de Transformatorweg gevestigd in
Amsterdam. Deze overeenkomst loopt tot augustus 2022. Jaarlijks wordt opnieuw beoordeeld of
verlenging noodzakelijk is.
Met CSU B.V. is een schoonmaakcontract afgesloten voor de schoonmaak van alle panden van Ma.
Dit contract loopt tot en oktober 2024.
Op 1 juni 2021 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Studers Full servicepakket voor
gebruik van de expertise op het gebied van leermiddelen en het digitale platform voor studenten. De
overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar, en loopt tot 1 juni 2024.
Met CHG Meridiam loopt een laptopovereenkomst voor leenlaptops vanuit school voor leerlingen die
zelf geen laptop kunnen aanschaffen.

2.4.4 Schulden aan OCW
Onder de post OCW zijn niet-geoormerkte rijksbijdragen verantwoord. Dit betreft de kwaliteitsafspraken mbo, zij-instroom, Lerarenbeurs, voorziening leermiddelen, minimagezinnen en
resultaatafhankelijk budget.
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
De reservering voor de vastgestelde vakantiedagenverplichting is gereserveerd als kortlopende
verplichting, ongeacht het moment van feitelijk genieten van de vakantiedagen. Hierin is ook een
bedrag voor verwachte transitievergoedingen opgenomen.
2.4.19 Overige overlopende passiva
De post overige, onder de overlopende passiva, bestaat uit vooruit ontvangen subsidies van € 337k,
nog te ontvangen facturen ad € 313k, nog te betalen kosten practoraat € 100k en een veelheid van
kleinere verplichtingen waaronder borg voor kluisjes en borg voor boeken.

Niet in de Balans opgenomen rechten en verplichtingen

Operationele leases
Met LeasePlanDirect is 27 november 2020 operationeel leasecontract afgesloten voor een periode
van 48 maanden voor een bedrijfsauto.
Met Arval B.V. is 15 maart 2021 operationeel leasecontract afgesloten voor onbepaalde periode voor
een bedrijfsauto.
Niet-verwerkte rechten
Per 31 december 2005 is er uit hoofde van de wijziging van de bekostiging voor het VO (overgang
van cursusjaar naar kalenderjaar) een vordering op het ministerie ontstaan wegens verschuldigd
vakantiegeld en belastingen en sociale premies tot maximaal €220k. Aangezien incasso hiervan eerst
bij liquidatie van de stichting plaatsvindt, is deze vordering niet in de jaarrekening verwerkt maar als
niet in de balans opgenomen recht vermeld.
Niet-verwerkte verplichtingen
Op 5 november 2018 is een Design & Built contract afgesloten voor de uitbreiding van het gebouw
aan de Contactweg 36. Het contract met de Geus Bouw vertegenwoordigt een totaalwaarde van
€ 11.033k inclusief BTW. Hiervan moet € 5.225k inclusief BTW nog gefactureerd worden. De
oplevering van het pand wordt eind 2022 verwacht.
Voorwaardelijke verplichting - Stichting waarborgfonds BVE
Ma is met andere instellingen in de BVE-sector aansprakelijk voor een eventueel tekort in het
waarborgfonds MBO. Mocht het waarborgdepot, vermeerderd met de overige bestanddelen van het
eigen vermogen, de minimale omvang van € 10 miljoen onderschrijden, dan hebben de aangesloten
instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar
ontvangen rijksbijdrage tot een maximum van 2% per jaar.

(Meerjarige) financiële verplichtingen
Ma is een huurverplichting aangegaan voor het pand aan de Condensatorweg gevestigd in
Amsterdam. Deze overeenkomst loopt tot september 2022. Jaarlijks wordt opnieuw beoordeeld of
verlenging noodzakelijk is.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
9. BATEN

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

VERANTWOORDING VAN SUBSIDIE ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE
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.
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10. PERSONEELSLASTEN

De datum waarop de WNT-norm voor 2021 door de RvT is goedgekeurd is 8 december 2020.
de WNT-norm voor 2021 door de RvT is goedgekeurd is 8 december 2020.
De datum waarop
Bezoldiging
topfunctionarissen

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionarissen
inclusief
degenentopfunctionarissen
die op grond van met
hun dienstbetrekking
voormalige functie
4 jaar als topfunctionaris
wordenzonder
Leidinggevende
ennog
leidinggevende
topfunctionarissen
aangemerkt
met een
totale
bezoldiging
vande
€ functievervulling
1.700 of minder. inclusief
Niet van degenen
toepassing
dienstbetrekking
vanaf
de 13e
maand van
diebijopMa.
grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Tabel 1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700. De totale bezoldiging van
een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/ haar voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt, voor al zijn functies bij een 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 bij Ma.
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Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 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 bij Ma.
Tabel 1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700. De totale bezoldiging van
een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/ haar voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt, voor al zijn functies bij een 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 bij Ma.

Tabel 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is. 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 al 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 bij Ma.
Tabel 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is 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. Als 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 bij Ma.
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Tabel 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen. Uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Niet van toepassing bij Ma

Voorstel Resultaatsbestemming
Voorgesteld wordt om het exploitatiesaldo voor het jaar 2021 ad. € 2.282.610 als volgt te verdelen:

Overige
rapportageverplichtingen
op grond LASTEN
van de WNT
11.2.AFSCHRIJVINGEN
OVERIGE
Tabel
Uitkeringen wegensEN
beëindiging
dienstverband aan topfunctionarissen. Uitkeringen wegens
Naast
de hierboven
vermeldeaan
topfunctionarissen
zijn ermet
geen
metinclusief
een
beëindiging
dienstverband
topfunctionarissen
of overige
zonder functionarissen
dienstbetrekking
degenen
dienstbetrekking
die
in
2021
een
bezoldiging
boven
het
individueel
toepasselijke
drempelbedrag
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Niet vanontvangen.
toepassing bij Ma
hebben

11. AFSCHRIJVINGEN EN OVERIGE LASTEN

Segmentatie Staat van Baten en Lasten

12. FINACIELE BATEN EN LASTEN

12. FINACIELE BATEN EN LASTEN
De niet direct toegerekende personeelskosten zijn verdeeld op basis van fte’s vmbo/mbo.
Huisvestingskosten en de afschrijvingslasten zijn gebaseerd op het aantal m2, het Groot
onderhoudsplan 2018-2050 en de kosten Klimaatakkoord van de gebouwen. De overige niet direct
alloceerbare kosten zijn verdeeld op basis van aantallen leerlingen/studenten.
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Gebeurtenissen na Balansdatum
Oorlog in Oekraïne
In de vroege ochtend van 24 februari 2022 kondigde de Russische president Poetin een militaire inval
in Oekraïne aan. Sinds die dag is er sprake van een oorlog tussen beide landen, die door de
aanhoudende bombardementen een onbeschrijflijke impact heeft op Oekraïne en haar inwoners.
Er is in korte tijd een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. De UHNCR meldt op 8 maart dat
door de oorlog al meer dan 2 miljoen Oekraïners op de vlucht zijn geslagen. De Europese Unie, de
Verenigde Staten, het United Kingdom en diverse andere ‐westerse‐ landen hebben handelssancties
tegen Rusland doorgevoerd. Meerdere Russische banken hebben geen toegang meer tot het
internationale banksysteem SWIFT, banktegoeden van oligarchen en de Russische nationale bank
zijn bevroren. Tientallen ondernemingen staken ‐mogelijk tijdelijk‐ hun activiteiten in Rusland of
trekken zich volledig terug.
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Overige gegevens

Controleverklaring

