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1. Inleiding 
 

Doel 
Op 7 maart 2000 is de stichting A&O fonds Grafimediabranche opgericht.  
De stichting A&O fonds heeft tot taak de gelden van de bedrijfstak, welke ontvangen worden door 
het fonds als gevolg van een heffing op de loonsom, bij de bedrijven die onder de cao Grafimedia 
(met uitzondering van de zeefdrukbedrijven) en onder de cao Nederlands Dagbladbedrijf vallen, te 
besteden aan activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit, opleiding en 
gericht onderzoek. 
Veel activiteiten worden uitgevoerd door andere organisaties waarbij het A&O fonds die 
organisaties in staat stelt deze activiteiten uit te voeren. 
 
Uitvoering 2013 
Naast de bedrijfstakgelden voert het A&O fonds ook activiteiten uit om subsidie, waaronder ESF-
subsidies, maar ook nationale subsidie waar mogelijk, te verwerven voor de bedrijven, groot, 
middel en klein, in de grafimediabranche. 
 
Sedert 2010 is een mobiliteitscentrum opgericht, C3 werkt!. Daartoe is destijds EGF-subsidie 
aangevraagd en ontvangen voor een aantal projecten. De grafimediabranche heeft ook ten aanzien 
van het mobiliteitscentrum een heffing van de loonsom ingesteld. Een belangrijke opdracht voor C3 
werkt! is het begeleiden van door faillissement werkloos geworden ex-werknemers, naast het 
begeleiden van reorganisaties, de zogenaamde van werk naar werk begeleiding. Gemiddeld worden 
door C3 tussen de 500 en 600 kandidaten per jaar begeleid.  
 
In 2013 heeft het A&O fonds ook activiteiten ontplooid in het kader van de specifieke subsidie ESF-
E. De verantwoording daarover zal in het jaar 2014 verwerkt worden, daar de beschikking 
hieromtrent nog niet afgegeven is door het Ministerie van SZW. 
 
Uitvoering 2014 
Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats door of onder toezicht van de directeur van het A&O 
fonds. Hiertoe is frequent overleg met directie en medewerkers van GOC, de uitvoerende 
organisatie. De aansturing van de administratieve organisatie, de scheiding van financiële functies 
en invoering van kwartaalrapportages, zijn maatregelen die in 2014 zullen/zijn (worden) genomen.  
 
Het A&O fonds heeft een aanvraag gedaan in het kader van de sectorplannen. Inmiddels is deze 
aanvraag ook gehonoreerd en beschikt. De periode van de uitvoering van het sectorplan is 2 jaar, 
ingaand op 1-1-2014 tot 1-1-2016. Door middel van cofinanciering van overheidswege wordt extra 
geïnvesteerd in de onderwerpen mobiliteit, opleidingen, loopbaanscans, EVP/EVC-trajecten en 
bedrijfsscans. 
 
Voor het jaar 2014 en volgende jaren wordt rekening gehouden met een jaarlijkse daling van de 
bedrijfstakomvang en daaraan gerelateerde bijdragen/heffingen van circa 10%.  
 
 
Samenstelling bestuur en overige informatie 
Het bestuur van de stichting A&O fonds Grafimediabranche is samengesteld uit werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers. 
 50% van de leden wordt voorgedragen door werkgeversorganisaties KVGO, NDP en VRN. 
 50% van de leden wordt voorgedragen door werknemersorganisaties FNV Kiem en CNV Media 

(onderdeel van CNV Dienstenbond). 
 Het voorzitterschap is toegekend aan een onafhankelijk bestuurder die wordt benoemd door de 

ROGB (Raad voor Overleg in de Grafimediabranche – raadgevend orgaan -). 
 
 
 
2.  Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 
Het bestuur van de stichting A&O fonds heeft de jaarrekening 2013 in haar bestuursvergadering van 
september 2014 vastgesteld. 
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JAARREKENING 
 
Balans per 31 december 2013 (na resultaatsbestemming) 
 
ACTIVA 
 

 2013  2012  

 €  €  

Vlottende activa     

     

     

Vorderingen (1) 4.181.000  5.179.400  

     

Lening GOC (2) 516.500  516.500  

     

Liquide middelen (3) 69.100  20.400  

 -------------  -------------  

  4.766.600  5.716.300 

  --------------  -------------- 

Totaal activa  4.766.600  5.716.300 

  ==========  ========== 
 
 
PASSIVA 

 2013  2012  

 €  €  

Eigen vermogen     

     

Algemene reserve (4) 2.521.300  2.569.300  

 ------------  ------------  

  2.521.300  2.569.300 

     

Kortlopende schulden     

     

Crediteuren 30.800  65.100  

Nog te betalen subsidie (5) 729.400  1.621.000  

Overige schulden en overlopende passiva (6) 1.485.100  1.460.900  

 ------------  ------------  

  2.245.300  3.147.000 

  ------------  ------------ 

Totaal Passiva  4.766.600  5.716.300 

  =========  ========= 
 
 
 
 
 
 
(1) t/m (6): zie toelichting op de balans
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Exploitatierekening 2013 

 
Werkelijk 

2013 
Begroting 

2013 
Werkelijk 

2012 

 € € € 

    

Bedrijfstakbijdrage opleidingsfonds (a) 1.968.000 1.960.000 2.112.900 

Bedrijfstakbijdrage C3 (b) 1.550.000 1.500.000 1.600.000 

Subsidies grote bedrijven (c) 478.800 1.020.000 0 

Subsidies ESF MKB (d) 0 1.000.000 952.000 

Subsidies ESF actie E (e) 147.500 160.000 0 

Subsidie EGF / WnW (f) 0 2.000.000 3.068.900 

Sociale innovatie  0 0 104.000 

Overige opbrengsten (g) 24.600 0 0 

 ------------- ------------- ------------- 

Som van de opbrengsten 4.168.900 7.640.000 7.837.800 

    

Doorbetaalde subsidies (h) 3.683.900 7.360.000 8.649.200 

Bureau- en managementkosten (i) 188.700 170.000 177.500 

Subsidieadministratie- en advieskosten (j) 97.000 60.000 86.200 

Activiteitenprogramma (k) 188.900 125.000 15.000 

Accountantskosten (l) 16.300 7.000 50.500 

Branche promotiekosten 1.100 10.000 5.100 

Overige kosten (m) 17.400 8.000 12.500 

 -------------- ------------- -------------- 

Som van de kosten 4.193.300 7.740.000 8.996.000 

    

Saldo van opbrengsten en kosten -24.400 -100.000 -1.158.200 

    

Financiële baten/lasten (n) -23.600 80.000 262.900 

 -------------- -------------- -------------- 

Resultaat -48.000 -20.000 -895.300 

 ========== ========== ========== 

    

Resultaatsbestemming    

Onttrekking aan algemene reserve -48.000 -20.000 -895.300 

 ========== ========== ========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) t/m (m): zie toelichting op de exploitatierekening
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TOELICHTING ALGEMEEN 

 
De jaarrekening is opgemaakt tegen historische kostprijzen. 
De balansposten zijn, voor zover niet anders is vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Indien van toepassing zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 
 
Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de Raad voor de jaarverslaggeving is van 
toepassing. 
 
Kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Positieve resultaten 
worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht c.q. de goederen zijn geleverd. 
Negatieve resultaten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  
 
Ten behoeve van het inzicht zijn enkele vergelijkende cijfers op een andere wijze gerepresenteerd 
dan in de jaarrekening 2012. 
Dit heeft geen effect op het resultaat en/of het vermogen. 
 
 
Grondslagen van waardering 
 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening wordt gehouden met 
mogelijke oninbaarheid. 
 
Eigen vermogen 
Conform richtlijn 640 van de Raad voor de jaarverslaggeving zal inzicht worden gegeven in de mate 
waarin het eigen vermogen vrij besteedbaar is en welk gedeelte op enigerlei wijze is vastgelegd. 
 
Overige activa en passiva 
Alle overige posten in de balans worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Subsidies van derden worden toegerekend aan het verslagjaar waarin de activiteiten, waarvoor ze 
zijn verstrekt, hebben plaatsgevonden. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 
Vorderingen (1) 

 2013 2012 

 € € 

   

   

Timeos i/z CAO loonsomheffing 1.592.000 2.886.000 

Timeos i/z de cofinanciering van de EGF-projecten 1.655.900 1.655.900 

ESF-subsidie 2007-2013 453.600 453.600 

Timeos i/z bedrijfstakbijdrage C3 125.000 133.300 

ESF-subsidie actie E 147.500 0 

Cofinanciering ESF actie E 140.900 0 

OCI inzake doorbelasting bestuurskosten 24.000 0 

Overige vorderingen 42.100 50.600 

 -------------- ------------- 

Totaal vorderingen 4.181.000 5.179.400 

 ========== ========== 
 
 
Ten aanzien van de vordering op het Timeos inzake cao loonsomheffing kan opgemerkt worden dat 
er gelden zijn gestald bij pensioenfonds Timeos. Deze gelden worden door Timeos belegd. 
 
In 2013 is er overeenstemming bereikt met de ROGB over de cofinanciering van de EGF-projecten. 
De financiële afwikkeling daarvan vindt plaats in 2014. De totale bijdrage vanuit ROGB bedraagt      
€ 1.655.900. 
 
Onder de post nog te ontvangen ESF-subsidie 2007-2013 is de vordering op het Agentschap 
opgenomen inzake de afwikkeling van beide ESF MKB projecten MIM (Mee in Media) 5 en 6. Voor het 
eerste project geldt dat het wachten is op het definitieve eindrapport en bij het tweede project 
MIM 6 heeft de controle begin 2014 plaatsgevonden. We zijn in afwachting van de rapportage 
daarvan. In verband hiermee is van deze post een bedrag van € 176.000 nog niet aan de bedrijven 
doorbetaald. 
 
De vordering op Timeos inzake de bedrijfstakbijdrage C3 betreft de laatste termijnbetaling over 
2013. 
 
In verband met de uitvoering van het subsidieproject ESF-actie E is er in 2012 € 295.000  aan kosten 
besteed. Uitgaande van 50% subsidie leidt dit tot een vordering op de  subsidiegever van € 147.500. 
De cofinanciering van het project loopt deels via de uitvoerders en deels via de exploitatierekening.  
 
In verband met de detachering van de voorzitter/directeur aan OCI heeft er eind 2013 een 
doorbelasting van € 24.000 plaatsgevonden. De vordering op OCI is hier onder deze post opgenomen. 
 
 
Lening GOC (2) 
Het betreft een lening aan GOC in het kader van de afwikkeling van de financiering van de 
mobiliteitsactiviteiten over 2011 en 2012 en heeft een looptijd tot 31 december 2014. De 
rentevergoeding bedraagt 3%. De looptijd kan worden gewijzigd n.a.v. de bespreking van de 
meerjarenbegroting van de stichting GOC. 
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Liquide middelen (3) 
 
Onder de liquide middelen zijn deposito’s begrepen met een gemiddelde looptijd van drie maanden  

 2013 2012 

 € € 

   

Zakelijke spaarrekening 13.900 5.000 

Rekening courant 55.200 15.400 

 -------------- ------------- 

Totaal liquide middelen 69.100 20.400 

 ========== ========== 
 
Eigen vermogen (4) 
 
Het verloop van de algemene reserves in 2012 is als volgt: 

Stand per 1 januari 2013  2.569.300 

Resultaat 2013  -48.000 

  ------------- 

Stand per 31 december 2013  2.521.300 

  ========== 
 
Ten aanzien van het eigen vermogen kan opgemerkt worden dat het hele eigen vermogen, binnen 
de kaders van de statuten van de stichting, vrij besteedbaar is. 
 
 
Nog te betalen subsidies (5) 
 
Deze post is als volgt samengesteld: 

 2013 2012 

 € € 

   

Stichting GOC 448.800 1.361.800 

Nog te betalen EGF-subsidie 0 60.500 

Nog te betalen ESF-subsidie  176.000 176.000 

Nog te betalen subsidie t.b.v. BBL/printmedia-opleidingen 104.600 22.700 

 -------------- ------------- 

Totaal nog te betalen subsidies 729.400 1.621.000 

 ========== ========== 
 
 
De rekening-courantpositie met GOC is in 2013 sterk afgenomen. In 2014 zal dit saldo tot nihil 
worden teruggebracht.  
In het kader van de afwikkeling van de ESF-projecten uit 2012 dient er aan bedrijven nog € 176.000 
subsidie te worden uitbetaald. 
 
In 2013 wordt rekening gehouden met nog door te betalen subsidies voor printmedia-opleidingen 
van GOG en stages in het kader van beroepsbegeleidende leerweg voor printmedia-opleidingen. 
Door een grotere bekendheid van de regeling is het aantal aanvragen over 2013 toegenomen en 
daarmee ook het bedrag dat in 2014 nog moet worden doorbetaald. Voor een deel betreft het hier 
een inschatting van de nog te verwachten aanvragen over het tweede half jaar 2013. 
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Overige schulden en overlopende passiva (6) 
 
Deze post is als volgt samengesteld: 

 2013 2012 

 € € 

   

Terug te betalen voorschot EGF 2-subsidie 1.375.500 1.375.500 

Overige schulden en overlopende passiva 109.600 85.400 

 -------------- ------------- 

Totaal overige schulden en overlopende posten 1.485.100 1.460.900 

 ========== ========== 
 
Op basis van de gecontroleerde einddeclaraties voor de EGF 2-projecten is vastgesteld dat er van de 
ontvangen voorschotten een bedrag ad € 1.375.500 dient te worden terug betaald. 
 
Verder betreft het hier de nog te betalen kosten voor het subsidieproject ESF-actie E (€ 86.000), de 
nog te betalen accountantskosten en diverse overige schulden en overlopende posten.  
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2013 
 

 
Ontvangen subsidies 
 
De door de stichting te ontvangen subsidie uit de loonsomheffing is beschikbaar voor activiteiten op 
gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De sociale partners hebben GOC aangewezen als uitvoerende 
instantie op deze gebieden. 
 
Bijdrage bedrijfstak opleidingsfonds (a) 
  
De verantwoorde bedrijfstakbijdrage ad € 1.968.000 bestaat uit de bedrijfstakbijdrage over 2012 ad 
€ 1.971.00 en de in 2013 nagekomen negatieve correctie op de bijdrage over 2012 ad € 3.000.  
 
Het aantal deelnemers dat bijdraagt aan de loonsomheffing laat reeds enkele jaren een dalende 
trend zien, hetgeen slechts ten dele wordt gecompenseerd door hogere salarissen. 
 
Ontwikkeling aantal deelnemers: 

Stand per ultimo    

31-12-2006 39.577 Gemiddeld 2006 40.421 

31-12-2007 38.534 Gemiddeld 2007 38.804 

31-12-2008 36.541 Gemiddeld 2008 37.573 

31-12-2009 31.997 Gemiddeld 2009 33.970 

31-12-2010 28.342 Gemiddeld 2010 29.787 

31-12-2011 26.525 Gemiddeld 2011 27.250 

31-12-2012 23.837 Gemiddeld 2012 24.974 

31-12-2013 21.711 Gemiddeld 2013 22.610 

 
 
Bijdrage bedrijfstak C3 (b) 
Voor de reguliere subsidie C3 over 2012 is conform toezeggingen door de ROGB een bedrag van  
€ 1.550.000 ontvangen. Dit is inclusief een aanvullende financiering voor scholingskosten ad  
€ 50.000. 
 
ESF 2007-2013 grote bedrijven (c) 
In 2013 is er voor enkele grote bedrijven ESF-subsidie ontvangen (€ 478.800). Door de trage 
afwikkeling van de 2012 projecten is dit bedrag lager dan begroot.  
 
ESF subsidie MKB (d) 
Dit betreft de ontvangen subsidies voor de MKB-bedrijven zoals die in 2013 zijn doorbetaald.  
Het betreft hier in hoofdzaak het project Mee in Media 6, dat als laatste ESF MKB-project per 
1 augustus 2012 is beëindigd. De controle heeft eind 2013 plaatsvinden. 
In tegenstelling tot wat er in de begroting is meegenomen is er geen subsidie ontvangen in 2013. 
Dit hangt samen met de vertraging in de afwikkeling van projecten over 2011 en 2012 en het feit 
dat de verwachte verlenging voor deze subsidieregeling niet is doorgegaan. 
 
ESF actie E (e) 
Voor het ESF actie E project Duurzame inzetbaarheid is een bedrag van ca € 160.000 aan subsidie 
toegekend. Op basis van de uitgevoerde activiteiten en gerealiseerde kosten in 2013 is hiervan  
€ 147.500 aan opbrengsten meegenomen.  
 
EGF/WnW (f) 
De EGF-projecten en het Van Werk naar Werk-project van SZW is in 2012 beëindigd en in de 
jaarrekening over dat jaar volledig afgewikkeld. In de begroting was uitgegaan van het feit dat een 
deel van de afrekening in 2013 zou plaatsvinden. 
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Overige opbrengsten(g) 
 
Deze post is als volgt samengesteld: 

 2013 2012 

 € € 

   

Bestuursactiviteiten OCI 24.000 0 

Overige opbrengsten 600 0 

 -------------- ------------- 

Totaal overige opbrengsten 24.600 0 

 ========== ========== 
 
 
 
 
Doorbetaalde subsidie (h) 
 
De specificatie is als volgt: 

  2013 2012 

  € € 

    

Bedrijfstakbijdrage opleidingsfonds  1.500.000 1.622.000 

Bedrijfstakbijdrage C3  1.550.000 1.639.600 

Subsidie voor printmedia-opleidingen/BBL-opleidingen  137.100 34.600 

ESF-subsidie grote bedrijven  457.205 0 

ESF-3 MKB  39.600 952.000 

Subsidie EGF1 en EGF2 /Werk naar Werk  0 4.297.000 

Sociale innovatie  0 104.000 

  -------------- ------------- 

Totaal doorbetaalde subsidies  3.683.900 8.649.200 

  ========== ========== 

            

    
Ten aanzien van de subsidie vanuit de bedrijfstak kan opgemerkt worden dat het bestuur van het 
A&O fonds in de bestuursvergadering van december 2012 voor het boekjaar 2013 een maximale 
toezegging aan GOC afgegeven heeft van in totaal € 1.500.000. Deze bijdrage van de bedrijfstak 
(A&O fonds Grafimediabranche) dient als financiering van het tekort van GOC.  
 
Voor de reguliere subsidie C3 over 2012 is conform toezegging door het A&O fonds een bedrag van   
€ 1.550.000 doorbetaald. Dit is inclusief een extra bedrag voor scholingskosten ad € 50.000. 
 
Voor de uitvoering van printmedia-opleidingen bij GOC en BBL-trajecten is een bedrag van  
€ 132.800 aan subsidie doorbetaald. De stijging ten opzichte van 2012 hangt samen met het feit dat 
de regeling meer bekendheid geniet in de branche.  
 
De EGF-projecten en het Van Werk naar Werk project van SZW zijn in 2012 beëindigd en in de 
jaarrekening over dat jaar volledig afgewikkeld.  
 
Voor het project ESF 2007 – 2013 is aan MKB-bedrijven in 2013 een bedrag van € 39.600 aan 
subsidies doorbetaald. In vergelijking met 2012 en de begroting is minder subsidie doorbetaald. 
Dit hangt samen, zoals reeds vermeld, met de vertraging in de afwikkeling van projecten over 2011 
en 2012 en het feit dat de verwachte verlenging voor deze subsidieregeling niet is doorgegaan. 
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Bureau- en managementkosten (i) 
 
 
De specificatie is als volgt: 

  2013 2012 

  € € 

    

Bureau- en managementkosten  181.200 168.900 

Reis en verblijfskosten  7.500 8.600 

  -------------- ------------- 

Totaal bureau- en managementkosten  188.700 177.500 

  ========== ========== 
 
 
De doorbelasting door GOC aan het A&O fonds voor bureau- en managementkosten bedraagt  
€ 70.000 (2012: € 70.000). In deze doorbelasting is een vergoeding voor bureau- en personele kosten 
opgenomen. Daarnaast zijn de personeelskosten  en reis- en verblijfkosten van de 
voorzitter/directeur in deze post opgenomen. De stijging van de kosten hangt samen met de 
uitbreiding van het dienstverband. Daartegenover staan ook extra opbrengsten vanuit OCI. 
 
 
Subsidieadministratie-advieskosten (j)   
 
In 2013 is de voor de afwikkeling van de EGF-projecten en andere subsidieactiviteiten meer gebruik 
gemaakt van externe adviseurs. 
 
 
Activiteitenprogramma (k) 
 
De stijging van de kosten onder deze post ten opzichte van 2012 hangt samen met de activiteiten 
voor het project ESF actie E. Het betreft hier de subsidiabele kosten waar ook opbrengsten 
tegenover staan. 



 
Accountantkosten (l) 
 
Door de extra controleactiviteiten voor de afwikkeling van de jaarrekening over 2012 is hier sprake 
van een hogere besteding dan begroot. 
 
 
Overige kosten (m) 
 
Onder deze post zijn onder andere opgenomen de contributie Egin en overige bureaukosten. De 
toename van de kosten ten opzichte van de begroting hangt voornamelijk samen met de contributie 
aan OCI (€ 6.000). Hier was geen rekening mee gehouden. 
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Financiële baten en lasten (n) 
 
De specificatie is als volgt: 

  2013 2012 

  € € 

    

    

Rentelasten   31.900 35.900 

Rente baten   8.300 298.800 

  -------------- ------------- 

Totaal financiële baten en lasten  -23.600 262.900 

  ========== ========== 
 
Op de eerste plaats zijn in verband met het wegvallen van de renteopbrengsten en het terugbetalen 
van de vooruit ontvangen EGF-subsidies, de rentebaten afgenomen. Daarnaast waren 
beleggingsopbrengsten over de rekening courantpositie bij Timeos (€ 8.000) lager dan in 2012  
(€ 73.000). Tenslotte hebben de tekorten in de cofinanciering van de EGF-projecten in 2013, de 
liquiditeitspositie van het A&O fonds onder druk gezet en geleid tot lagere bankstanden en daarmee 
tot lagere rentebaten. 
 
 
Personeel 
 
De stichting A&O fonds Grafimediabranche had in 2013 geen personeel in dienst. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Verwerking resultaat 
 
Het positief resultaat over 2013 ad € 48.000 is ten laste gebracht van de algemene reserve.  
 
 
Statutaire regeling omtrent jaarrekening, verslaggeving en begroting 
 
Artikel 11 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Per het einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en een staat 

van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten dat wensen, vergezeld van 
een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent, aan het 
bestuur worden aangeboden. 

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door 
het bestuur strekt de penningmeester tot décharge van het door hem gevoerde beleid. 
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Ruimte voor controleverklaring accountant 
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Ruimte voor controleverklaring accountant 
 


