
Geachte heer, mevrouw, 

 

Voor u ligt de jaarverantwoording 2019 van stichting O2A5. Onze Jaarrekening 2019 

vermeldt een positief resultaat van € 483.013; 2,5% van de totale baten. Dit resultaat 

behoeft enige toelichting, want er zijn omstandigheden die relevant zijn voor een juist 

inzicht. 

1. In februari 2020 is aan het personeel een incidentele betaling gedaan op grond 

van de CAO primair onderwijs 2019-2020. (Deze bedroeg € 875,- per fulltime 

medewerker, plus 33% van het regulier maandsalaris). De kosten van deze 

betaling in februari bedroegen € 540.000,-. Deze kosten vallen in kalenderjaar 

2020 en zijn daarom niet meegenomen in het resultaat van het jaar 2019. 

2. In december 2019 ontvingen wij van het ministerie “Bijzondere en aanvullende 

bekostiging primair onderwijs 2019” van in totaal € 276.000,-. Deze bekostiging is 

geheel bij de baten van boekjaar 2019 geteld. 

We hebben diverse mogelijkheden overwogen om bovenstaande feiten in de 

administratie van boekjaar 2019 te verwerken: ofwel door een deel van de eenmalige 

salarislast in 2019 op te nemen, ofwel door de bijzondere bekostiging pas in het resultaat 

van 2020 op te nemen. Deze beide mogelijkheden waren niet mogelijk gezien de 

regelgeving omtrent het jaarverslag.  

Hierdoor zou gesteld kunnen worden dat de jaarrekening van O2A5 een vertekend beeld 

geeft van het resultaat. In overleg met de controlerend accountant is besloten dat de 

huidige weergave de juiste is, gezien de regelgeving. 

Het bovenstaande brengt ook met zich mee dat de kosten van de extra salarisbetaling 

geheel op het resultaat van boekjaar 2020 zullen drukken. Daardoor zal het resultaat 

over 2020 naar verwachting negatief beïnvloed worden, maar dat is vooraf dus al 

gecompenseerd in het boekjaar 2019.  

Samenvattend kunnen we concluderen: het jaarverslag toont in boekjaar 2019 een 

bijzonder positief resultaat en we verwachten dat het resultaat van boekjaar 2020 

evenredig negatief beïnvloed zal worden. Dit wordt veroorzaakt door regelgeving rondom 

de jaarrekening. 

Wij denken met dit bericht dit voldoende te hebben toegelicht. Mocht u vragen hebben, 

neemt u dan contact met ons op? 

  

A.J.M. van der Lee 

Directeur bestuurder 

 


