Aan het bestuur van Stichting Frysk Akademyfûns

te Leeuwarden
inzake
jaarbericht 2012 Stichting Frysk Akademyfûns

Leeuwarden, 6 juni 2013
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ALGEMENE INFORMATIE
Doelstelling Frysk Akademyfûns
De stifting hat ta doel de befoardering fan en aktivearring ta Frysk wittenskiplik wurk yn de wiidste betsjutting, dêr ûnder ek
te ferstean befoardering fan in reedlike húsfesting op it stik fan de gebouwen en replik goed fan persoanen en ynstânsjes, dy’t
harren mei dizze taak belêstige hawwe en wol mear yn it bysûnder wat oanbelanget de Stichting Fryske Akademy.
(Artikel 2, Karbrief Frysk Akademyfûns).
Kernactiviteiten
Tot de kernactiviteiten van het Frysk Akademyfûns behoort het beheren van fondsen. De opbrengsten uit deze
fondsen kunnen aan wetenschappelijk onderzoek worden besteed, of aan andere door het bestuur goedgekeurde
doelen, voor zover deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Frysk Akademyfûns.
Juridische structuur
De Frysk Akademyfûns is een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 leden.
Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur van Stichting Frysk AkademyFûns, waarna de Raad van
Toezicht van de Stichting Fryske Akademy de nieuwe bestuursleden benoemt. Slechts bij uitzondering is het bestuur
van Stichting Frysk Akademyfûns gerechtigd zelf in vacatures te voorzien.
Het bestuur is in 2012 gestart met 7 leden. In de loop van het jaar is de heer Mr. F. Veenstra door het FAF bestuur
voorgedragen als nieuw bestuurslid en door de Raad van Toezicht van de Fryske Akademy bekrachtigd.
Als gevolg van zijn benoeming tot lid van de Raad van Toezicht bij de Fryske Akademy is de heer drs J-M Postma in
mei 2012 terug getreden uit het bestuur van het Frysk Akademyfûns.
Volgens de statuten, artikel 4 lid 3, worden de bestuursleden benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaar en zijn na
afloop van de zittingsperiode steeds herbenoembaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster
van aftreden. Bestuursleden die worden benoemd in tussentijdse vacatures nemen op dit rooster de plaats in van de
bestuurders voor wie zij benoemd zijn.
Het rooster van aftreding ziet er vanaf 1 januari 2012 als volgt uit:
1-1-2013 dhr. Mr. E.M.W. de Lange en dhr. Drs. O.D.J. Roemeling
1-1-2014 dhr. Mr. R.S. Wegener Sleeswijk en dhr. Drs. J. Kersbergen
1-1-2015 dhr. Mr. W.J. Adema
1-1-2016 dhr. Mr. F. Veenstra en dhr. Drs. J. Tjalsma
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GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET VERSLAGJAAR
Het bestuur van het FAF kan op grond van door de Fryske Akademy ingediende projectaanvragen subsidies
verstrekken voor externe wetenschappelijke projecten/personele kosten aan de Fryske Akademy. Eveneens bestaat
de mogelijkheid dat het Frysk Akademyfûns kleine garantstellingen geeft, om externe projecten te kunnen versnellen.
Dit alleen onder de voorwaarde dat de Fryske Akademy zelf geen gelden beschikbaar kan stellen voor deze externe
projecten. De cijfers van het Frysk Akademyfûns worden meegenomen in de geconsolideerde cijfers van de Stichting
Fryske Akademy. Dit doet ook recht aan de afspraken die tussen de Fryske Akademy en de KNAW zijn gemaakt.
Echter, er is geen sprake van een deelneming in de zin van de wet, BW 2 titel 9. Het bestuur kan zelfstandig besluiten
nemen over de aanwending van de gelden.
Het vrij besteedbaar exploitatieresultaat over 2012 bedraagt € 56.781. (2011 € 18.762). Dit is het (niet gecorrigeerde)
exploitatieresultaat ad € 185.237 verminderd met de dotatie aan de bestemmingsreserves en –fondsen ad € 128.456.
Het resultaat is gunstig beïnvloed door de verwerking van de 6.882 aandelen Reed Elsevier ter waarde van € 59.185
in de jaarcijfers. Deze aandelen maken onderdeel uit van het legaat Sieperda welke in 2010 is ontvangen. Aangezien
deze niet vermeld werden op de lijst van de testamentair-executeur zijn ze indertijd niet verantwoord, maar in 2011
bleek dat de testamentair-executeur deze aandelen wel op naam van het FAF heeft gesteld. Het positieve resultaat
wordt veroorzaakt door ontvangen rente en dividend en het ongerealiseerde koersresultaat op de
effectenportefeuille ad € 126.052. Hiervan is € 17.790 ongerealiseerd koersresultaat van de Reed Elsevier aandelen.
Ontwikkelingen 2012
In 2012 zijn de eerder gemaakte afspraken inzake de financiering van de nieuwbouwplannen van de Stichting Fryske
Akademy nader uitgewerkt en geformaliseerd. Het bestuur heeft in mei 2012 besloten om hiervoor in totaal € 2,4
miljoen als volgt beschikbaar te stellen:
 € 700.000 als schenking,
 € 1.000.000 als achtergestelde lening, en
 € 700.000 als 25 jarige lening á 4,00% rente, met een 5 jaarlijkse rente herzieningsperiode.
De achtergestelde lening zal worden afgelost uit de verkoopopbrengst van Doelestraat 2-4 en de opbrengst uit
schenkingen, legaten en fondswerving ten behoeve van de restauratie van het Coulonhuis ( Doelstraat 8) en
Doelestraat 6. Na 25 jaar wordt de achtergestelde lening herzien.
De condities van de 25 jarige lening, zijn na afstemming met provinciale ambtenaren, zowel door het bestuur van het
FAF als de directeur-bestuurder van de Fryske Akademy schriftelijk bevestigd. In januari 2013 heeft Provincie
Fryslân deze constructie goedgekeurd en tevens toestemming verleend om de Doelstraat 2-4 te verkopen.
Het is in overeenstemming met onze statuten om de Fryske Akademy te ondersteunen bij de realisatie van haar
nieuwbouwplannen, onder de voorwaarde dat het FAF vermogen in stand moet worden gehouden om de
wetenschappelijke activiteiten, de kerntaak, te ondersteunen.
In 2012 zijn er vanuit het Pot Cuperusfonds toezeggingen gedaan voor een bijdrage aan twee kinderboeken.
Het door Taalburo Popkema uitgegeven boek ‘Mearkes fan Grimm’ is ondersteund met een bijdrage van € 2.500 en
het kerstverhalenboek ‘Stille nacht, wûndernacht’, uitgegeven door een collectief van meerdere auteurs met € 2.000.
Beide bedragen zijn begin 2013 overgemaakt.
Vooruitzichten 2013
Het besluit de Fryske Akademy financieel te steunen bij haar nieuwbouwplannen zal in 2013 definitief worden
uitgewerkt.
Leeuwarden, mei 2013
Drs. S.M. Tjalsma,
Secretaris/penningmeester
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JAARREKENING






Balans per 31 december 2012
Exploitatierekening 2012
Kasstroomoverzicht 2012
Toelichting op de balans per 31 december 2012
Toelichting op de exploitatierekening 2012
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na voorstel bestemming exploitatieresultaat)
31-12-2012
€

31-12-2011
€

€

€

ACTIEF
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

14.671
597.816

14.671
524.460
612.487

539.131

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

31.254
2.886.704

23.273
2.748.889
2.917.958

2.772.162

3.530.445

3.331.293
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31-12-2012
€

31-12-2011
€

€

€

PASSIEF
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Herwaarderingsreserve aandelen
Kortlopende schulden
Totaal

45
1.056.643
2.051.579
351.066
62.851

45
999.862
1.931.232
342.958
21.983
3.522.184

3.296.080

8.261

15.213

3.530.445

3.311.293
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

2012
BATEN
Bijdrage projecten Fryske Akademy
Financiële baten minus lasten
Overige baten
Totaal van de baten
LASTEN
Overige materiële lasten
Totaal van de lasten
Exploitatie resultaat
Exploitatiesaldo te verdelen:
Vrij besteedbaar exploitatie saldo
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

2011
€

€

0
193.086
0
193.086

0
68.019
750
68.769

7.849
7.849

10.255
10.255

185.237

58.514

56.781
120.347
8.109
185.237

18.762
32.244
7.508
58.514

Deze verdeling van het exploitatiesaldo vormt het voorstel tot bestemming resultaat 2012 (bladzijde 25).
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van het bestuur is dit voorstel in de balans verwerkt.
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KASSTROOMOVERZICHT

2012

2011
€

€

185.237

58.514

43.303
43.303

23.320
23.320

Vorderingen
Kortlopende schulden

-7.982
-6.952
-14.934

-1.838
7.899
6.061

Kasstroom operationele activiteiten

127.000

87.895

Investeringen in beleggingen
Desinvestering / aflossing uit beleggingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-59.185
70.000
10.815

0
0
0

Leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
0

0
0

137.815

87.895

2.748.889
2.886.704
137.815

2.660.994
2.748.889
87.895

Exploitatie resultaat

Ongerealiseerde waardemutatie beleggingen via exploitatie resultaat

Veranderingen in vlottende middelen

Netto kasstroom

Mutaties liquide middelen
Stand per 1 januari
Stand per 31 december
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVITEITEN
Het Frysk Akademyfûns heeft zich tot doel gesteld het stimuleren van het Friese wetenschappelijke werk in de
breedste zin des woords.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening, opgemaakt op 6 juni 2013, is opgesteld met inachtneming van de bepalingen in de ‘Richtlijnen voor
de jaarrekening Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen en daarmee in belangrijke mate gebaseerd op richtlijn voor de jaarverslaglegging 640 ‘Organisaties
zonder winststreven’
De jaarlijkse indexering van de bestemmingsfondsen komt ten goede aan het exploitatieresultaat. Vervolgens wordt
door winstbestemming het bedrag van de indexering toegewezen aan de bestemmingsfondsen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld
op basis van historische kosten.
Vreemde valuta
Kosten en opbrengsten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. Vorderingen en
schulden worden omgerekend tegen de koersen op balansdatum. De hieruit resulterende winsten en verliezen zijn in
de resultaten verwerkt.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde onder aftrek van de lineair berekende
afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdende met een eventuele
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage is:
Gebouwen en terreinen

0 – 2,5% (op terreinen wordt niet afgeschreven)

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Effecten
De effecten zijn opgenomen voor de koerswaarde per 31 december 2012. De ongerealiseerde koerswinst is
toegevoegd aan het eigen vermogen als een herwaarderingsreserve aandelen.
Bestemmingsfondsen
Fondsen worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
Overige activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT
Algemeen
Uitgangspunt bij het bepalen van de resultaten is de toepassing van het continuïteitsbeginsel. De baten en lasten
worden toegerekend aan het verslagjaar, waarop deze betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en
uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. Baten worden slechts opgenomen, voorzover zij per balansdatum als
gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Lasten en risico’s die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt,
indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.
Baten
De baten worden gevormd door de ontvangsten van de Stichting Fryske Akademy, baten uit fondsen, erfenissen en
legaten, financiële baten en overige baten.
Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering
Het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten hiervan over
het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Vrij besteedbaar exploitatiesaldo
Dit bestaat uit het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering vermindert met de resultaatbestemming aan
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. De resultaatbestemming aan de bestemmingsreserves bestaan uit het
aandeel in het vrij besteedbare exploitatiesaldo welke toegerekend wordt de bestemmingsreserves.
De resultaatbestemming aan bestemmingsfondsen heeft betrekking op de jaarlijkse indexering van de fondsen, welke
nodig is om de fondsen in stand te houden.
Gebeurtenissen na balansdatum
Geen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Alle verplichtingen zijn in de balans opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVA
Materiële vaste activa

2012

2011
€

€

Bedrijfsgebouwen en –terreinen

14.671

14.671

TOTAAL

14.671

14.671

De activa vermeld onder bedrijfsgebouwen en –terreinen heeft betrekking op een deel van de tuin van de Stichting
Fryske Akademy in Leeuwarden, die op 15 november 2000 is aangekocht. Hierop wordt niet afgeschreven.
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaat uit de effectenportefeuille. De specificatie is:
Financiële vaste activa

ALGEMEEN

Koerswaarde
of
Herwaardering
lagere
reserve
aanschaf
aandelen
31-12-2012

Koerswaarde
31-12-2012

Historische
aanschafwaarde

Koerswaarde
31-12-2011

€

€

€

€

€

75.000
75.000

76.658
0

75.000
0

1.658
0

79.688
58.149

150.000

76.658

75.000

1.658

137.837

1.518
12.346
11.881
12.600
11.988
10.325
8.301
72.317
89.880
193.522
11.988
12.020
75.296

78
5.595
13.133
16.368
8.433
7.401
11.221
62.898
120.062
118.517
2.556
17.301
60.621

78
5.595
11.881
12.600
8.433
7.401
8.301
62.898
89.880
118.517
2.556
12.020
60.621

0
0
1.252
3.768
0
0
2.920
0
30.182
0
0
5.281
0

52
5.744
9.527
14.419
6.791
5.763
11.626
52.564
98.109
110.163
2.013
15.942
53.911

523.982

444.184

400.781

43.403

386.624

673.982

520.842

475.781

45.061

524.461

59.185

76.975

59.185

17.790

0

733.167

597.817

534.966

62.851

524.461

Obligaties
4.25% Ned 2008-2013
6.25% ING fers 01-21

Aandelen
Royal Bank of Scotland
Kon. Ahold
AKZO Nobel
ASML Holding
Reed Elsevier NV
Philips Electronics NV
Royal Dutch Shell A
Real Estate Europe ( Fortis)
Kempen SeNSe fund ( Orange)
Friesland Bank Aandelen Fonds
ING Groep NV Cert.
Unilever NV Cert.
WP stewart holdings
Totaal portefeuille Friesland Bank
Reed Elsevier , Portefeuille Sieperda
TOTAAL ALGEMEEN

Op grond van richtlijn 226:104 van de richtlijnen voor de jaarverslaglegging worden de effecten tegen koerswaarde
gepresenteerd onder de financiële vaste activa. Het verloop van de algemene effectenportefeuille toont het volgende
beeld:
Balans per 1 januari 2012
Ontvangen aflossingen
Toename uit legaat ( verkrijgingswaarde 2009)
Herwaardering naar koerswaarde via herwaarderingsreserve
Herwaardering via exploitatieresultaat
Totaal
Balans per 31 december 2012

524.461
-/- 70.000
59.185
40.868
43.303
84.171
597.817
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Bij het samenstellen van de jaarrekening 2011 bleek dat de testamentair-executeur van de nalatenschap van dhr
Sieperda uit Den Haag in 2009, naast de ABN AMRO effectenportefeuille, 6.882 aandelen Reed Elsevier op naam
van het Frysk Akademy Fûns heeft gesteld. Deze positie is niet bij de verantwoording van het legaat Sieperda in de
jaarcijfers 2009 opgenomen. In de jaarrekening 2012 wordt dit alsnog gedaan. De verkrijgingsprijs is gewaardeerd per
waardepeildatum 31 december 2009.
Vorderingen
Dividendbelasting
Overlopende activa
TOTAAL

Overlopende activa
Nog te ontvangen bankrenten
Nog te ontvangen couponrente e.d.

Liquide middelen
Friesland Bank rekening-courant
Friesland Bank telesparen
Friesland Bank deposito
Friesland Bank effectenprofijt
ABN-AMRO spaarrekening
ABN-AMRO rekening courant
ABN-AMRO Vermogensparen

2012

2011
€

€

1.470
29.784
31.254

1.156
22.117
23.273

2012

2011
€

€

28.324
1.460
29.784

18.468
3.649
22.117

2012
€

2011
€

163
351.950
611.316
146.368
762.792
14.115
1.000.000
2.886.704

5.575
353.719
580.467
58.677
1.739.004
11.447
0
2.748.889

In 2009 is bij de Friesland Bank een klimspaardeposito van € 500.000 geopend. In 2012 is dit als gevolg van
rentebijschrijvingen € 611.316 geworden. Het rentepercentage bedraagt in het 1e jaar 5% en in het 5e jaar 5,4%.
Jaarlijks is het bedrag per vervaldatum opvraagbaar. De looptijd loopt tot december 2013.
De verkoopopbrengsten uit het legaat van dhr Sieperda zijn in 2010 op de ABN-AMRO spaarrekening en rekening
courant geboekt. Om de renteopbrengst te maximaliseren is in 2012 een ABN-AMRO Vermogensspaarrekening
geopend. Deze rekening geeft een ca 0,5% hogere rente. Boven € 1.000.000 wordt geen rente vergoed.
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PASSIVA
STICHTINGSKAPITAAL
Bij de oprichting van de Stichting Frysk Akademyfûns op 19 juli 1968 hebben de vier oprichters elk 25 gulden
gestort, omgerekend is dit € 45.
ALGEMENE RESERVE

Stand per
31-12-2011
€
999.862
0
999.862

Beginstand
Voorstel resultaatbestemming 2012
TOTAAL
BESTEMMINGSRESERVES

Stand per Aandelen
31-12-2011 Reed Elsevier

Projecten Jacob Krol Fûns
Projecten Pot-Cuperus Fûns
Projecten Mr. F.A. Gerbens Fûns
S. H Sieperda AIO Fûns

124.166
51.940
6.929
1.748.197
1.931.232

Bestemming
resultaat 2012
€
0
56.781
56.781
Bestemming
resultaat 2012

Stand per
31-12-2012
€
999.862
56.781
1.056.643
Stand per
31-12-2012

€

€

€

0
0
0
59.185
59.185

13.968
2.856
968
43.370
61.162

138.134
54.796
7.897
1.850.752
2.051.579

De heer S. H. Sieperda, geboren op 16 januari 1918 te Assen en overleden op 30 januari 2008 te Den Haag, heeft
een deel van zijn vermogen nagelaten aan het Frysk Akademy Fûns. Aan deze erfenis zijn geen voorwaarden
verbonden. Het bestuur van de stichting heeft dit erfenis, grotendeels ontvangen in mei 2009 en het contante deel
begin 2010, bestemd voor een AIO fonds ter stimulering van het aantal promovendi bij stichting Fryske Akademy.
Besloten is dat het erfenis minimaal in stand moet blijven. De extra baten zijn beschikbaar voor deze
promotietrajecten. Het bestuur van de Fryske Akademy kan hiertoe verzoeken indienen.

Detailoverzicht van de mutaties binnen de bestemmingsreserves

Saldo 31-12-2011

Resultaatverdeling 2012

Aandeel in beleggingsresultaat
Onttrekking/toevoeging
Indexering
Exploitatiesaldo
Saldo ultimo 2012

Jacob Krol
Fûns
€

Pot-Cuperus
Fûns
€

Mr. F.A.
Gerbens Fûns
€

S.H. Sieperda
AIO Fûns

Totaal

124.166

51.940

6.929

1.748.197

1.931.232

18.654
0
-4.686

10.384
-4.500
-3.028

1.362
0
-394

43.370
59.185
0

73.770
54.685
-8.108

13.968

2.856

968

102.555

120.347

138.134

54.796

7.897

1.850.752

2.051.579

€
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BESTEMMINGSFONDSEN
Jacob Krol Fonds
Pot-Cuperus Fonds
Mr. F.A. Gerbens Fonds
K. Terpstra Fonds

Stand per
31-12-2011
189.538
122.470
15.950
15.000
342.958

Indexering
2012
€
4.686
3.028
394
0
8.108

Stand per
31-12-2012
€
194.224
125.498
16.344
15.000
351.066

De Stichting Frysk Akademyfûns heeft drie fondsen in beheer. Deze fondsen worden alle onder dezelfde
voorwaarden beheerd. Aan de fondsen wordt jaarlijks – bij wijze van indexatie – een bedrag toegevoegd dat
overeenkomt met het gezinsconsumptie-indexcijfer (basis 1985 = 100). De beleggingsresultaten welke worden
behaald door Stichting Frysk Akademyfûns worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve die voor elk van de drie
fondsen is gevormd.
Jacob Krol Fonds
De heer Jacob Krol, geboren op 23 november 1898 en gestorven op 23 augustus 1984, heeft zijn erfenis bestemd aan
de Fryske Akademy. In overleg met de Fryske Akademy voert het Frysk Akademyfûns het beheer uit,
overeenkomstig de bepalingen, vastgelegd in het testament:
 Het saldo van de nalatenschap moet onverminderd in stand worden gehouden, en dient op een niet
speculatieve wijze rentedragend gemaakt te worden, waarbij de nalatenschap separaat vermeld moet blijven
en onder de naam Jacob Krol Fonds vermeld dient te worden;
 Het aangegroeide rentebedrag dient besteed te worden voor de uitgave van Friestalige boeken. In de
boekuitgave dient dit vermeld te worden.
 Het graf in Westermeer (te Joure) dient onderhouden te worden en jaarlijks dient dit onderhoud
gecontroleerd te worden.
Op 28 februari 1985, heeft het bestuur van Stichting Frysk Akademyfûns besloten om de hoofdsom van het Jacob
Krol Fonds, jaarlijks te suppleren met een inflatiecorrectie.
Pot-Cuperus Fonds
Op 1 januari 1987 heeft Stichting Frysk Akademyfûns het beheer gekregen over Pot-Cuperus Fonds. Dit fonds is
ontstaan in 1963, na het overlijden van mevrouw Pot-Cuperus.
Overeenkomstig de volgende bepalingen worden de gelden beheerd;
 De hoofdsom dient als een separaat fonds geregistreerd te worden;
 De fondsopbrengsten dienen besteed te worden aan de uitgifte van Friese en in het Fries vertaalde boeken
voor de schoolgaande jeugd en voor de jongeren.
Mr. F.A. Gerbens Fonds
Op 1 januari 1987 heeft Stichting Frysk Akademyfûns het beheer van dit fonds overgenomen van de Fryske
Akademy. Dit fonds is in 1947 begonnen met een startbedrag van hfl. 2.500, met extra stortingen van fl. 200 in de
jaren 40. De gelden van dit fonds kunnen besteed worden aan Friestalige onderzoeken.
De bepalingen inzake het beheer van de gelden is overeenkomstig de beide voornoemde fondsen.
K. Terpstra Fonds
Op 4 mei 2006 is de heer K. Terpstra uit Heerenveen overleden. In zijn testament heeft hij aangegeven € 15.000 te
legateren aan de stichting Fryske Akademy Fûns, onder de last dat dit bedrag geheel zal worden aangewend voor
publicaties op het gebied van de Friese genealogie en historie.
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2012

2011

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
TOTAAL

Overlopende passiva

Eindafrekening salaris doorberekening aan FA
Bankkosten
Accountantskosten 2010 (RC schuld KNAW)
Accountantskosten 2012
Bijdragen aan externe publicaties
Diversen

€

€

8.261
8.261

15.213
15.213

0
441
0
3.150
4.500
170
8.261

1.525
426
3.035
3.100
7.000
127
15.213

BANKKOSTEN
Deze post bestaat uit vergoedingen over het 4e kwartaal 2012 voor bewaarloon effecten, standaardbankverklaringen
en overige bankkosten.
BIJDRAGEN AAN EXTERNE PUBLICATIES
In 2012 zijn er vanuit het Pot Cuperusfonds toezeggingen gedaan voor een bijdrage aan twee kinderboeken.
Het door Taalburo Popkema uitgegeven boek ‘Mearkes fan Grimm’ is ondersteund met een bijdrage van € 2.500 en
het kerstverhalenboek ‘Stille nacht, wûndernacht’, uitgegeven door een collectief van meerdere auteurs met € 2.000.
Beide bedragen zijn begin 2013 overgemaakt.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2012
BATEN
2012

Financiële baten en lasten
Rente ontvangst rekening-courant
Rente deposito’s
Rente en dividend ontvangst inzake obligaties en aandelen
Gerealiseerde koersresultaten
Ongerealiseerde koersresultaten aandelen
Bankkosten

2011
€

€

41.321
30.992
19.518
59.185
43.303
-1.233
193.086

44.576
28.824
18.997
0
-23.320
-1.058
68.019

0
0

750
750

Overige baten
Bijdrage Van Heloma stichting

Overige baten:
In tegenstelling tot voorgaande jaren is in 2012 geen bijdrage van de Van Heloma stichting ontvangen.
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LASTEN
Overige materiële lasten
Accountantskosten
Bijdragen aan externe publicaties
Diversen

2012
€

2011
€

3.144
4.500
205
7.849

3.100
7.000
155
10.255

Bijdragen aan externe publicaties
In 2012 zijn er vanuit het het Pot Cuperusfonds toezeggingen gedaan voor een bijdrage aan twee kinderboeken.
Het door Taalburo Popkema uitgegeven boek ‘Mearkes fan Grimm’ is ondersteund met een bijdrage van € 2.500 en
het kerstverhalenboek ‘Stille nacht, wûndernacht’, uitgegeven door een collectief van meerdere auteurs met € 2.000.
Beide bedragen zijn begin 2013 overgemaakt.
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OVERIGE GEGEVENS
 Controle verklaring door onafhankelijke
accountant
 Voorstel tot bestemming resultaat 2012
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Stichting Frysk Akademy Fûns
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Frysk Akademy Fûns te
Leeuwarden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de
exploitatierekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘organisaties zonder winststreven’. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Stichting Frysk Akademy Fûns per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘organisaties zonder winststreven’.

Leeuwarden, 6 juni 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. D.E. Engwerda RA

Ernst & Young Accountants LLP
Van der Nootstraat 2 8913 HV Leeuwarden
Postbus 727
8901 BM Leeuwarden
Tel.: +31 (0) 88 - 407 1000
Fax: +31 (0) 88 - 407 1005
www.ey.nl
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VOORSTEL TOT BESTEMMING RESULTAAT 2012
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van Stichting Frysk Akademyfûns over 2011, ad €, als volgt ten gunste
van het eigen vermogen, waaronder begrepen de reserves, te brengen:
€
Toevoeging aan algemene reserve
Toevoeging aan bestemmingsreserves
Indexering bestemmingsfondsen
Totaal

Dit voorstel van de bestemming van het exploitatie resultaat 2012 is reeds in de balans verwerkt.

56.781
120.347
8.109
185.237

