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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 2015 gestart met 8 leden.
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 2016 als volgt uit:
1-1-2016 dhr. Mr. F. Veenstra en dhr. Drs. J. Tjalsma
1-1-2017 dhr. Dr. O. Roemeling en Mr. E. de Lange
1-7-2017 dhr. Mr. R.E.J. Veldhuijzen van Zanten
1-1-2018 dhr. Mr. R.S. Wegener Sleeswijk en dhr. Drs. J. Kersbergen
1-1-2019 dhr. Mr. W.J. Adema
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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.
Gedurende 2015 heeft de stichting Fryske Akademy geen projectaanvragen voor wetenschappelijke projecten
ingediend.
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. Juridisch gezien is er geen eenheid van bestuur tussen het Frysk
Akademyfûns en de Fryske Akademy.
Het vrij besteedbaar exploitatieresultaat over 2015 bedraagt € 213 negatief (2014 € 3.931). Dit is het (niet
gecorrigeerde) exploitatieresultaat ad € 106.940 verminderd met de dotatie aan de bestemmingsreserves en –fondsen
ad € 107.153.
De aandelen Reed Elsevier. 6.882 stuks, zijn uiteindelijk verkocht tegen een netto opbrengst ad. € 153.789. Het
gerealiseerde resultaat is in de jaarrekening 2015 verantwoord.
Ontwikkelingen 2015
Op 13 juli 2015 is een notariële akte voor een geldlening zonder zekerheidstelling verleden. Hierin worden de
bestuursbesluiten van mei 2012 inzake de financiering van de nieuwbouw van de Fryske Akademy vastgelegd.
Deze akte bestaat uit drie onderdelen:
1. Schenking van € 700.000.
2. lening van € 700.000 met een looptijd van 1-1-2016 t.e.m. 31-12-2040. De verschuldigde rente is vastgesteld
op 4% per jaar met een maandelijkse betaling achteraf. De rente herzieningsperiode is 5 jaar. Op de lening
zal jaarlijks op 31-12 € 28.000 worden afgelost. Het bedrag is niet tussentijds opeisbaar.
3. Lening van € 1.000.000 met een looptijd van 1-7-2015 t.e.m. 30-6-2040. Deze lening is vrij van rente. De
aflossing zal gebeuren uit de netto- verkoopopbrengst van de voormalige Levertraanfabriek. Tevens is
vastgelegd dat opbrengsten uit fondswerving voor nieuwbouwactiviteiten zullen worden aangewend voor
de aflossing.
De schenking en de lening , onder de punt 1 en 2, zijn in januari 2016 aan de stichting Fryske Akademy verstrekt.
De lening, genoemd bij punt 3, is 13 augustus 2015 verstrekt. Deze lening u/g is in de balans opgenomen.
Eveneens zijn in 2015 een tweetal percelen grond aangekocht ten behoeve van de Fryske Akademy, dit betreft 93
vierkante meter grond in de binnentuin, grenzend aan de panden Grote Kerkstraat 27-29 én 14 vierkante meter
grond gelegen aan de Doelestrjitte, op de hoek Doelestrjitte-Groeneweg. Het eerste perceel is aangekocht om ervoor
te zorgen dat de hele binnentuin in bezit komt van de Fryske Akademy. Het Fûns heeft momenteel al ongeveer
éénvierde deel van de binnentuin in bezit. Het 2e perceel is nodig om de nieuwe ingang van de Fryske Akademy te
realiseren. In 2016 zullen deze percelen worden overgedragen aan de Fryske Akademy.
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Vooruitzichten 2016
In 2016 zal er een start worden gemaakt om, samen met de Fryske Akademy, ideeën te ontwikkelen hoe en op welke
wijze de Fryske Akademy financieel kan worden geholpen om haar wetenschappelijke doelstellingen te realiseren. Dit
nadat de afgelopen jaren het accent lag om de Fryske Akademy financieel te steunen met haar ver-nieuwbouw en
restauratieplannen. Het initiatief ligt bij de Fryske Akademy om plannen in te dienen, waarbij een van de
voorwaarden is dat het concrete, zichtbare en af te zonderen, wetenschappelijke plannen zijn, die niet vanuit haar
lumpsum subsidies kunnen worden gefinancierd. Denk hierbij aan de matching van een promotietraject, de start van
een post-doc traject.
Verder zal het bestuur van het Frysk Akademyfûns actief beleid ontwikkelen met betrekking tot de
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Dit beleid zal in overeenstemming moeten zijn met de verplichtingen
die gelden voor een stichting met de ANBI status.
Leeuwarden, 1 juni 2016
Drs. S.M. Tjalsma,
Secretaris/penningmeester
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JAARREKENING






Stichting Frysk Akademyfûns
Doelestrjitte 8 / postbus 54
8900AB Leeuwarden/Ljouwert

Balans per 31 december 2015
Exploitatierekening 2015
Kasstroomoverzicht 2015
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Toelichting op de exploitatierekening 2015
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BALANS PER 31 december 2015
(na voorstel bestemming exploitatieresultaat)
31-12-2015
€

31-12-2014
€

€

€

ACTIEF
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa (1)
Financiële vaste activa (2)

33.057
1.000.000

14.671
136.538
1.033.057

151.209

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen (3)
Liquide middelen (4)
Totaal

19.594
2.768.023

30.063
3.610.608
2.787.617

3.640.671

3.820.674

3.791.880
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€

31-12-2015
€

€

31-12-2014
€

PASSIEF
Eigen vermogen (5)
Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Herwaarderingsreserve aandelen
Kortlopende schulden (6)
Totaal

45
1.190.092
2.250.711
365.180
0

45
1.190.305
2.145.870
362.868
77.353
3.806.028

3.776.441

14.646

15.439

3.820.674

3.791.880
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2015
2015
BATEN
Financiële baten minus lasten (7)
Totaal van de baten
LASTEN
Overige materiële lasten (8)
Totaal van de lasten
Exploitatie resultaat
Exploitatiesaldo te verdelen:
Vrij besteedbaar exploitatie saldo
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

2014
€

€

119.883
119.883

41.605
41.605

12.943
12.943

10.500
10.500

106.940

31.105

-213
104.841
2.312
106.940

3.931
23.781
3.393
31.105

Deze verdeling van het exploitatiesaldo vormt het voorstel tot bestemming resultaat 2015 (bladzijde 24).
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het bestuur is dit voorstel in de balans verwerkt.
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KASSTROOMOVERZICHT
2015

2014
€

€

Exploitatie resultaat

106.940

31.105

Gerealiseerde boekwinst verkoop beleggingen

-94.990
-94.990

0
0

Vorderingen
Kortlopende schulden

10.469
-793
9.676

-2.155
6.347
4.192

Kasstroom operationele activiteiten

21.626

35.297

Investeringen in materiele vaste activa
Desinvestering / aflossing uit beleggingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-18.386
154.175
135.789

0
156
156

Leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.000.000
-1.000.000

0
0

-842.585

35.453

3.610.608
2.768.023
-842.585

3.575.155
3.610.608
35.453

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 2015
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 1 juni 2016, 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 2015. 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, voor zover 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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA
Materiële vaste activa (1)

2015

2014
€

€

Bedrijfsgebouwen en –terreinen

33.057

14.671

TOTAAL

33.057

14.671

De post activa betreft een deel van de tuin van de Stichting Fryske Akademy in Leeuwarden, die op 15 november
2000 is aangekocht.
Op 20 april 2015 is de akte gepasseerd waarbij stichting 93 m2 grond in de binnentuin, grenzend aan de panden
Grote Kerkstraat 27-29 en 14 m2 grond op de hoek Doelestrjitte-Grienewei gekocht. Deze percelen zijn in gebruik
bij de stichting Fryske Akademy.
Het eerste perceel is aangekocht om ervoor te zorgen dat de hele binnentuin in bezit komt van de stichting. Het 2 e
perceel is nodig om de nieuwe ingang voor het hoekpand Doelestrjitte 8 te kunnen realiseren.
Financiële vaste activa (2)
De specificatie van de financiële vaste activa is:
Financiële vaste activa
Historische
aanschafwaarde

Reed Elsevier, Portefeuille Sieperda
Achtergestelde lening u/g
TOTAAL

Koerswaarde
of
Herwaardering
lagere
reserve
aanschaf
aandelen
31-12-2015

Koerswaarde
31-12-2015

Koerswaarde
31-12-2014

€

€

€

€

€

59.185
1.000.000
1.059.185

0
1.000.000
1.000.000

0
0
0

0
0
0

136.538
0
136.538

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 2015
Af: Koerswaarde 31 dec 2014 verkochte aandelen
Balans per 31 december 2015

136.538
136.538
0

De effectenportefeuille bestaande uit 6.882 gewone aandelen Reed Elsevier zijn in februari verkocht tegen een koers
van € 22,402596. De bruto opbrengst is € 154.174. Aangezien de bankkosten € 385 bedragen is het netto verkoop
resultaat € 153.789.

pagina 16 van 24

jaarrekening 2015
Stichting Frysk Akademyfûns

Op 13 juli 2015 is een notariële akte voor een geldlening zonder zekerheidstelling verleden. Deze verstrekte lening
vormt onderdeel van de financieringsconstructie van de nieuwbouwactiviteiten van de huisvesting van de Fryske
Akademy. Het betreft een lening van € 1.000.000 met een looptijd van 1-7-2015 t.e.m. 30-6-2040. Deze lening is vrij
van rente. De aflossing zal gebeuren uit de netto- verkoopopbrengst van het pand Doelestraat 2-4. Tevens is
vastgelegd dat opbrengsten uit fondswerving voor nieuwbouwactiviteiten zullen worden aangewend voor de
aflossing.
Vorderingen (3)
Dividendbelasting
Overlopende activa
TOTAAL

Overlopende activa
Nog te ontvangen bankrenten

Liquide middelen (4)
Rabo rekening- courant
Rabo doelreserveren
ABN- AMRO spaarrekening
ABN-AMRO rekening courant
ABN-AMRO Vermogensparen

2015

2014
€

€

0
19.594
19.594

541
29.522
30.063

2015

2014

€
19.594
19.594

€
29.522
29.522

2015
€

2014
€

733.802
9.566
850.534
174.121
1.000.000
2.768.023

766.059
997.742
827.017
19.792
1.000.000
3.610.610

In 2015 is het deel van de beleggingsportefeuille van dhr Sieperda verkocht. Deze gelden worden aangehouden bij de
ABN-AMRO bank.
De daling van de liquide middelen is het gevolg van het beschikbaar stellen van een achtergestelde lening van
€ 1.000.000 aan de stichting Fryske Akademy. Deze lening is onderdeel van de financieringsconstructie van de
nieuwbouwactiviteiten.
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PASSIVA
STICHTINGSKAPITAAL (5)
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 (5)

Stand per
31-12-2014
€
1.190.305
0
1.190.305

Beginstand
Voorstel resultaatbestemming 2015
TOTAAL
BESTEMMINGSRESERVES (5)

Stand per
31-12-2014

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

Bestemming
resultaat 2015

162.003
60.272
9.819
1.913.776
2.145.870

Bestemming
resultaat 2015
€
0
-213
-213

Stand per
31-12-2015
€
1.190.305
-213
1.190.092

Stand per
31-12-2015

€

€

-3.418
-6.383
-44
114.686
104.841

158.585
53.889
9.775
2.028.462
2.250.711

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 deze erfenis, grotendeels ontvangen in mei 2009 en het contante deel
begin 2010, bestemd voor een AIO fonds ter stimulering van een aantal promovendi bij stichting Fryske Akademy.
Besloten is dat het erfenis minimaal in stand moet blijven. De extra baten zijn beschikbaar voor deze
promotietrajecten. De directeur bestuurder van de Fryske Akademy kan hiertoe verzoeken indienen. Tot en met
2015 is hiervoor geen verzoek ontvangen.
Detailoverzicht van de mutaties binnen de bestemmingsreserves

Saldo 31-12-2014

Resultaatverdeling 2015

Aandeel in beleggingsresultaat
Onttrekking/toevoeging
Indexering bestemmingsfondsen
Exploitatiesaldo
Saldo ultimo 2015

Jacob Krol
Fûns
€

Pot-Cuperus
Fûns
€

Mr. F.A.
Gerbens Fûns
€

S.H. Sieperda
AIO Fûns

Totaal

162.003

60.272

9.819

1.913.776

2.145.870

918

481

68

114.686

116.153

-3.000
-1.336

-6.000
-864

0
-112

0
0

-9.000
-2.312

-3.418

-6.383

-44

114.686

104.841

158.585

53.889

9.775

2.028.462

2.250.711

€
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BESTEMMINGSFONDSEN (5)
Jacob Krol Fonds
Pot-Cuperus Fonds
Mr. F.A. Gerbens Fonds
K. Terpstra Fonds

Stand per
31-12-2014
201.045
129.905
16.918
15.000
362.868

Indexering
2015
€
1.336
864
112
0
2.312

Stand per
31-12-2015
€
202.381
130.769
17.030
15.000
365.180

De Stichting Frysk Akademyfûns heeft vier fondsen in beheer. Deze fondsen worden alle onder dezelfde
voorwaarden beheerd. Aan drie fondsen wordt jaarlijks – bij wijze van indexatie – een bedrag toegevoegd dat
overeenkomt met het gezinsconsumptie-indexcijfer (basis 2006 = 100). De beleggingsresultaten welke worden
behaald door Stichting Frysk Akademyfûns worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve die voor elk van deze
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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Verloop overzicht herwaarderingsreserve aandelen (5)
Stand per 01-01-2015
Vrijval ten gunste van resultaat
Stand per 31-12-2015

€
77.353
77.353
0

2015

2014

Kortlopende schulden (6)
Overlopende passiva
TOTAAL

Overlopende passiva

Bankkosten
Accountantskosten 2015
Bijdragen aan externe publicaties
Diversen

€

€

14.646
14.646

15.439
15.439

312
3.449
10.500
385
14.646

331
3.315
11.500
293
15.439

Bankkosten
Deze post bestaat uit nog te betalen standaardbankverklaringen ten behoeve van de jaarafsluiting en overige
bankkosten.
Bijdragen aan externe publicaties
In 2015 eerdere jaren zijn een aantal toezeggingen, welke per ultimo 2015 nog niet door de begunstigden zijn
opgevraagd. Vanuit het Pot Cuperusfonds betreft het de toezeggingen:
 € 3.000 aan het skriuwersboun voor de uitgave van ‘Virals yn’t Frysk’ .
 € 2.500 aan stichting Afûk voor ‘De weddenskip’
 € 1.000 aan uitgeverij Regaad voor ‘Erik of it lytse ynsekteboek’
Vanuit het Jacob Krol fonds gaat het om de toezeggingen:
 € 1.000 aan stichting Afûk voor ‘Skelte wol in skelter’
 € 500 aan Try Tekstwerk voor de essaybundel SirkwySympoasium
 € 2.500 aan uitgeverij Regaad voor ‘Wrâldreis yn 80 dagen’

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In het kader van de afspraken inzake de financieringsconstructie van de nieuwbouwactiviteiten is begin 2016 een
schenking van € 700.000 en een rentedragende lening van € 700.000 aan de stichting Fryske Akademy verstrekt.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2015
BATEN
2015

2014
€

€

25.413
1
94.990
-521
119.883

37.602
4.125
0
-122
41.605

2015
€

2014
€

3.449
9.000
494
12.943

3.207
7.000
293
10.500

Financiële baten en lasten (7)
Rente ontvangst rekening-courant
Rente en dividend ontvangst inzake aandelen Reed Elsevier
Gerealiseerde koersresultaten 2015, inclusief vrijval herwaarderingsreserve
Bankkosten

LASTEN
Overige materiële lasten (8)
Accountantskosten 2015
Bijdragen aan externe publicaties
Diversen
Bijdragen aan externe publicaties
In 2015 zijn een aantal toezeggingen voor externe publicaties aan de betrokken uitgevers overgemaakt.
Vanuit het Pot Cuperus fonds betreft de bijdragen:
 € 2.500 aan uitgeverij Regaad voor de uitgave ‘Skipsjongens fan Bontekoe’
 € 2.500 aan Tresoar voor de uitgave ‘Mearkes út ‘e Wâlden’
 € 1.000 aan uitgeverij Afûk voor de uitgave ‘Deiboek Anne Frank’
Vanuit het Jacob Krol fonds betreft de bijdragen:
 € 2.000 aan uitgeverij Bornmeer voor de uitgave van het ‘Oranjekoekboek’
 € 500 aan uitgeverij Wijdemeer voor de ‘Sammelbondel J. v.d Weg
 € 500 aan dhr. B. van Houten voor de ‘Rottefalster ferteljûn’
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OVERIGE GEGEVENS
 Controle verklaring door onafhankelijke
accountant
 Voorstel tot bestemming resultaat 2015
 Gebeurtenissen na balansdatum
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Stichting Frysk Akademy Fûns
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Frysk Akademy
Fûns te Leeuwarden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2015 en de exploitatierekening over 2015 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 risico-inschattingen 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
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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.
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 2015 en van het resultaat
over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “organisaties
zonder winststreven”.
Leeuwarden, 6 juni 2016
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. D.E. Engwerda RA
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VOORSTEL TOT BESTEMMING RESULTAAT 2015
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van Stichting Frysk Akademyfûns over 2015, ad € 106.940, 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 2015 is reeds in de balans verwerkt.

-213
104.841
2.312
106.940

