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Memo 

Aan: Bestuur Permar WS 
 

Van: Dorus van Boxtel 
 

Datum: 20  mei 2015 
 

 

 

 

Persoonlijk en vertrouwelijk 
 
Referentie: DvB/AD 

 

Betreft: bijgestelde begroting 2015 
 
Geacht bestuur, 

Op uw verzoek hebben wij de bijgestelde begroting 2015 d.d. 1 mei 2015 van Permar  
(geconsolideerd ) , zie bijlage doorgenomen en van commentaar voorzien. Wij wijzen u er op dat we 
geen assurance- of beoordelingsopdracht hebben uitgevoerd. Bijgaande informatie is ook uitsluitend 
voor het dagelijks bestuur van Permar bestemd en mag niet verder verspreid of openbaar gemaakt 
worden. 

1. Werkzaamheden 

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 kritische beschouwing van de gehanteerde uitgangspunten van de begroting 

 daar waar mogelijk hebben wij kennis genomen van de herkomst van de gegevens die ten 
grondslag lagen aan de  begroting  

 Beoordelen consistentie gegevens  

 Rekenkundige juistheid vastgesteld 

 Bedragen aangesloten met onderbouwingen  

 het betrekken van in- en externe ontwikkelingen voor zover ons bekend  

 we hebben de jaarrekening 2014 als uitgangsnorm gehanteerd 
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2. Bevindingen 

Onderstaand onze bevindingen per jaarrekeningpost (alle bedragen zijn in € 1000.-)  

        2.1  Omzet/marge 

Omzet (€ 9.490) 

Uitgegaan is van de omzet 2014. Hieraan is ca € 200k  toegevoegd zijnde een omzetverhoging 
schoonmaak welke reeds mondeling overeengekomen is met opdrachtgever. Verder wordt het risico 
op omzetverlies laag ingeschat. Met verdere omzetverhoging is nog geen rekening gehouden. 

Kosten grond- en hulpstoffen en indirecte productiekosten ( € 1465) 

Nagenoeg gelijk aan 2014 bij gelijkblijvende omzet 

Overige bedrijfsopbrengsten ( € 147) 

Lager dan 2014 door wegvallen bonus begeleid werken  

Totaal bedrijfsopbrengsten ( € 8.1712) 

Op basis van bovenstaande is de totale marge nagenoeg gelijk aan 2014 ( € 8.104) 
 

2.2 Personeelskosten niet WSW 
 

Personeelskosten formatie ( € 3.725) 
Op basis van de voor 2015 geraamde personeelsformatie zijn de salariskosten berekend waarbij 
rekening is gehouden met periodieken en een cao verhoging van 1 %. Tevens is dit bedrag de raming 
voor de vanaf 1 juli 2015 verplichte transitievergoeding opgenomen. Cedris schat dat een gemiddeld 
SW bedrijf van 1.000 (sw) werknemers per jaar ca € 200k transitievergoeding zal moeten uitkeren. 
Dit bedrag heeft Permar ook opgenomen.Wij wijzen er op dat Permar ca 760 fte’s heeft,  de raming 
lijkt dus aan de hoge kant. Tevens neemt Permar het hele jaarbedrag mee maar de regeling gaat pas 1 
juli 2015 in.  Hierbij merken wij wel op dat met transitievergoedingen voor de niet SW krachten geen 
rekening is gehouden. Ook merken wij op dat de transitievergoeding SW-ers onder de verkeerde post 
staat. Deze moet gerubriceerd worden onder de loonkosten SW-ers (zie hieronder). 

Overige personeelskosten ( € 1.090) 
Hieronder zijn begrepen oa. inhuur- en uitzendkrachten, secondaire arbeidsvoorwaarden 
opleidingskosten en overige. Deze kosten zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar. Rekening is gehouden 
met een nieuw en goedkoper Arbo contract, afschaffen van de WSW raad en een hogere ambitie in 
opleidingskosten. 

De totale personeelskosten bedragen € 4.814 ( 2014 € 4.723). Grootste verschil wordt veroorzaakt 
door de transitiekosten.  Gezien belang en impact van deze post  adviseren wij deze post afzonderlijk 
op te nemen en te volgen. De kosten van een interim directeur zijn begroot onder de post inhuur, de 
toereikendheid van deze post is afhankelijk van de af te spreken fee.  

Overigens merken wij op dat in de oorspronkelijke begroting 2015 een bedrag van € 116 als 
bezuinigingstaakstelling was opgenomen. Dit bedrag is in de voorliggende begroting niet opgenomen.  
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2.3 Afschrijvingen en financieringskosten ( € 726) 

De afschrijvingen liggen in lijn met die over 2014. Rekening is gehouden met de afschrijvingen van in 
het investeringsplan opgenomen investeringen ad € 500 . Voor rente is rekening gehouden met het 
maximale krediet bij BNG dat niet verhoogd kan worden. Met rente van eventuele additionele 
leningen is geen rekening gehouden. Dit impliceert dat mogelijk noodzakelijke aanvullende 
financiering van de deelnemers moet komen. 

2.4  Overige indirecte kosten  ( € 2.023) 

Deze zijn nagenoeg gelijk aan de kosten 2014. Volgens management lijken er geen 
besparingsmogelijkheden meer te zijn. 

2.5  Subsidie WSW ( € 20.695) 

Dit bedrag is gebaseerd op 798 SE’s  (subsidie equivalenten)en het met deelnemers c.q. 
buitengemeenten afgesproken subsidiebedrag van  € 25.917. Het aantal SE’s sluit nagenoeg aan met 
salarisadministratie WSW Compas. Wij merken wel op dat voor 795 fe’s salariskosten geprognotiseerd 
zijn. Dit geeft een verschil van € 75k  
 
 

2.6 Vervoerskosten ( € 449) 

De vervoerskosten zijn aanzienlijk lager begroot dan 2014 ( € 573). Permar is de vervoersvoorziening 
aan het herzien waardoor meer personen van eigen vervoersmogelijkheden gebruik maken en de 
kosten dalen. Wij tekenen hierbij wel aan dat de vervoerskosten het eerste kwartaal € 154k waren. 

2.7 Salarissen WSW ( € 21.815) 

Salarissen zijn ontleend aan salarisadministratie Compas. Totaal wordt uitgegaan van 763 fte’s en 795 
SE’s.  Instroom is er niet meer vanaf 2015 en met pensionering in 2015 is rekening gehouden. Tevens 
is er voor € 150  loonkosten voor overige doelgroepen opgenomen zoals Wajong-ers.  Onduidelijk is 
wat de effecten zijn op de toegevoegde waarde van deze inhuur. 

2.8 Resultaat deelnemingen 

Het resultaat deelnemingen Pertax en Permar Zorg en Meubel is begroot op nihil. Dit betekent dat het 
te verwachten licht positieve resultaat van Pertax mogelijke verliezen op Zorg en Meubel moet 
compenseren. Dit is wel een risico gezien de verliezen van Zorg en Meubel in het verleden.  

3. Samenvatting en mogelijke risico’s  

De bijgestelde begroting 2015 geeft een reëel  beeld. Opmerkingen betreffen: 

 Omzet is gebaseerd op 2014 en er is geen taakstellende ambitie opgenomen 

 Transitievergoeding  € 200 lijkt ruim begroot en kan gehalveerd worden 
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 Subsidie lijkt wat optimistisch begroot 

 Bezuiniging vervoerskosten moet tijdig gerealiseerd worden 

 Inhuur van overige doelgroepen lijkt alleen wenselijk wanneer hier aantoonbare adequate 
toegevoegde waarde tegenover staat 

 Resultaat deelnemingen en met name Zorg en Meubel is een onvoorspelbaar risico 

 Er bestaat gezien de situatie altijd een risico op hogere advieskosten  
 
 

Wij adviseren het dagelijks bestuur te bezien of onze opmerkingen aanleiding zijn tot onmiddellijke 
aanpassing van de begroting of onze opmerkingen mee te nemen bij een latere bijstelling.  

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zijn natuurlijk graag tot een nadere 
toelichting bereid 

 

 

Hoogachtend, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door 
 
drs. T.A.G. van Boxtel RA 
Director 
dorus.van.boxtel@nl.pwc.com 
T: 088 792 47 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20  mei 2015, DvB/AD 
 

Pagina 5 van 5 

 

 
 
Geen accountantscontrole toegepast 


